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LEGEA FUNDAMENTALĂ 
A ROMÂNIEI SOCIALISTE

„LA SFIRȘITUL PLANULUI CINCINAL PRODUCȚIA DE OȚEL PE LOCUITOR — ACEST

AI n
Muncă - 
odihnă

Drepturi, BAROMETRU IMPORTANT AL POTENȚIALULUI ECONOMIC - VA FI DE CIRCA 18 ORI

dar si■> îndatoriri
MAI MARE DECIT IN 1938“

(Din Raportul Comitetului Central prezentat la Congresul al IX-lea al P.C.R.).

Producția: de metal constituie un indicator important al nivelului de dezvoltare economică. In perioada 
șesenalului, producția de oțel a sporit continuu, urmînd ca în 1965 să atingă circa 3,4 milioane tone. Compa
rativ cu anul 1938, industria noastră siderurgică va realiza în acest an o producție de 15 ori mai mare la fontă, 
de aproape 12 ori la oțel și de 9 ori la laminate finite pline și țevi din oțel.

Directivele Congresului al IX-lea al partidului prevăd că în 1970 industria siderurgică va produce 
circa 4,1 milioane tone fontă, 6,3 milioane tone oțel, 4,4 milioane tone laminate și 800 000 tone țevi din oțel. 
Caracteristic pentru dezvoltarea industriei noastre siderurgice în anii următori este intensificarea proce
sului de modernizare; vor fi introduse și extinse procedee''tehnologice noi, în stare să asigure sporirea sim
țitoare a producției de metal și îmbogățirea sortimentelor, mai ales de oțeluri aliate și de calitate.

Cel mai mare aport la creșterea producției de metal va aduce Combinatul siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" de la Galați, a cărui construcție e în plină desfășurare. In fotografie : Hala laminorului de 
tablă groasă din cadrul combinatului, unde se lucrează in ritm susținut la montarea utilajelor.

Citesc în proiectul de Con
stituție : „în Republica Socia
listă România, cetățenii au 
dreptul la muncă. Fiecărui ce
tățean i se asigură posibilita
tea de a desfășura, potrivit 
pregătirii sale, o activitate în 
domeniul 
nistrativ, social 
remunerată după cantitatea și 
calitatea ei. La muncă egală 
salariul este egal.

Prin lege se stabilesc măsu
rile de protecție și securitate 
a muncii“...

Sînt prevederi pe care a- 
cum, după ani de viață în con
dițiile socialismului, le consi
derăm cu totul firești, expri- 
mînd însuși felul în care trăim 
și muncim. Dar cît de mărețe 
ne apar cuceririle pe care ele 
le exprimă, dacă ne gîndim la 
trecut !

Mă văd un flăcăiandru de 
vreo 15 ani — aproape vîrsta 
de azi a fiului meu, Eugen — 
în orășelul natal Botoșani. îm
povăram cu încă o gură fami
lia pe care o întreținea cu a- 
tîta trudă tatăl meu, cizmar 
sărac, așa că am intrat ucenic 
la un atelier de fierărie să în
văț o meserie. Dar drumul 
meu în viață se așternea tot 
alături de acela al meseriei, 
deoarece eram folosit doar la» 
corvezi. Seara stăteam mai 
tîrziu și meșteream cite ceva, 
setos de a învăța. Vedea pa
tronul roadele muncii mele 
și-mi spunea batjocoritor : 

bine.
cum 
iasă 
mea.

economic, admi- 
sau cultural,

Din pitoreasca stațiune Slănic 
Moldova, unde ne aflăm la odih
nă și tratament, după un an de 
muncă, ne simțim îndemnați să ne 
exprimăm satisfacția pentru viața 
noastră nouă, pentru marile drep
turi și libertăți de care ne bucu
răm. Doi dintre noi sîntem mai în 
vîrstă. Gîndurile ne poartă și la 
vremurile regimului trecut. Unde 
vedeai pe atunci oameni ai mun
cii în stațiunile de odihnă ? Con
stituțiile burgheze nici măcar for
mal nu prevedeau asemenea 
drepturi sociale. Te îmbolnăveai, 
nu mai erai bun de muncă, nu 
aveai decîf să mori de foame.

In România socialistă, odihna, 
ca și munca sînt înscrise și garan
tate prin lege. Constituția Româ
niei socialiste înscrie, alături de 
dreptul la muncă, dreptul la odih
nă pentru cetățenii țării. „Dreptul 
la odihnă este garantat celor ce 
muncesc prin stabilirea duratei 
maxime a zilei de muncă la S 
ore, a unui repaos săptămtnal șl 
prin 
Este 
grijii 
mul

Dezvoltarea continuă a eco
nomiei socialiste, înfăptuirea 
vastului program de investiții 
creează condiții pentru exercita
rea în tot mai bune condiții a 
marilor noastre drepturi și liber- 
tăji.

drapel al tuturor năzuințelor na
ționale și sociale— a trebuit mai 
înfîi să făurească partidul de tip 
nou, marxisf-leninist.

Nicolae DELEANU

Imaginea din ce în ce mai în
floritoare a patriei noastre își 
găsește expresia în proiectul 
Constituției socialiste care — 
consemnînd transformările de 
structură petrecute în viața po
porului și a sfatului, ca și pre- 
mizele dezvoltării spre desăvîr- 
șirea socialismului și crearea 
condițiilor de trecere la etapa 
construirii comunismului — asi
gură libertatea cetățeanului și a- 
firmarea multilaterală a persona
lității sale prin garantarea drep
turilor esențiale.

Aceste drepturi nu mal sîni 
simple formule demagogice pen
tru fațada frumos boită a șandra
malei sfatului existent pe vremea 
sărăciei rămasă proverbială, cînd, 
— potrivit unei ziceri cu trecere 
pe atunci — copiii se țineau cu 
mere, iar țara cu minciuni ; drep
turile constituționale nu mai sînf 
nici anesteziante împotriva ace
lor tendințe de minim progres 
social la care aspira cu modestie 
o intelectualitate cinstită, dar in
suficient orientată. Astăzi ele sînt 
înscrise în Legea legilor pentru 
ca să fie aplicate și respectate 
întocmai. Regimul nostru este 
atît de exigent întru a garanta 
legalitatea socialistă, încît n-a 
pregetat să înscrie în noua Con
stituție putința cetățeanului de a 
apela împotriva actului săvîrșit 
de un organ de stat care îi le
zează drepturile conferite prin 
lege. Tot pe aceeași linie trebuie 
să fie considerată și prevederea 
că mandatul de deputat poale fi 
revocat la cererea alegătorilor 
înșiși.

Aceste drepturi poporul nu 
le-a moștenit aidoma și de-a 
gata. A fost necesară o încor
dare eroică, de îndelungate și 
crîncene bătălii de clasă pînă să 
ajungem la limanul de azi — 
popas în vederea suișurilor ur
mătoare. Muncitorimea — port-

(Continuare în pag. a Il-a)

SALUTARI
DIN ITALIA

(Continuare în pag. a Il-a)(Continuare în pag. a Il-a)

concedii anuale plătite", 
și aceasta încă o dovadă a 
de care este înconjurat o- 
muncitor.

Gheorghe FRASINESCU 
forjor-matrițer — Uzinele 
„23 August“ din Capitală

— E bun, dar... nu e 
Și nimeni nu-mi arăta 
trebuie să lucrez ca să 
ceva ca lume® din mîna

16 000 de școli, un singur destinatar

......

AVEȚI

de Nicujă TANASE

întrecerea făurarilor
de utilaj petrolier

care ne-a declarat :

Paul ANGHEL

(Continuare în pag. a V-a)

acum. Calitatea pieselor turnate s- 
îmbunătătit în permanentă, au fost 
realizate importante economii la pre
țul de cost. Hotărîrea Congresului 

de a se acorda gratuit ma
nuale tuturor elevilor din 
școala obligatorie de cul-

tură generală și din licee 
reprezintă un mare act de 
cultură, rar întilnit in 
lume, care reflectă grija

• CUM S-A SCURTAT DRUMUL CĂRȚII • DE LA 20,5 MILIOANE LA 
23 000 000 • IN OBIECTIV : OPERATIVITATEA

XO Ci
■

Anghal POPESCU, mai
stru la depoul C.F.R. — 
Ploiești; Ion LUCA, pro
fesor din Craiova; Con
stantin NEAGU, zidar din 
Bîrlad, aflați la odihnă 
și tratament în stațiunea 
Slănic Moldova

Trei ore 
printre miliardari

Sudor pe schele

Cine nu a aflat'de modernele in
stalații peSbliere care se făuresc la 
uzinele „1 Mai" de la Ploiești. Spre 
acest centru al creației industriale se 
îndreaptă nu numai ochii petroliștilor 
noștri, ci și ai specialiștilor da pe 
multe meridiane. Este greu să găsești 
aici, în cursul unei zile din oricare 
anotimp, măcar un ceas fără vizitatori, 
halele marii uzine primind regulat 
numeroși oaspeți de peste hotare, in
teresați de performanțele utilajelor 
româneșfi care și-au cîștigat o bună 
faimă pretutindeni.

Holărîrile Congresului al IX-lea al 
P.C.R. au insuflat întregului colectiv 
noi energii creatoare. în aceste zile 
din preajma lui 23 August, în toate 
secțiile uzinei domnește un puternic 
avînt în muncă. Ambiția fiecăruia din
tre miile de muncitori, ingineri și teh
nicieni ai uzinei, angajați în întrece
rea pentru îndeplinirea și depășirea 
planului și a angajamentelor, este să 
realizeze produse cu caracteristici 
superioare, la nivelul tehnicii contem
porane.

Este, de altfel, ideea principală 
care s-a desprins din .discuția cu tov. 
Ion Poenaru, secretarul comitetului 
de partid al uzinei, care i-a repre
zentat la Congres pe comuniștii de la 
„1 Mai".

— Congresul a pus în fața noastră 
sarcina de a ridica pe o treaptă su
perioară acțiunea privind calitatea 
produselor, ne-a spus tov. Poenaru, 
mobilizînd colectivul uzinei pe linia 
formulării unor noi exigențe față de 
muncă, față de performanțele tehnice 
la care se realizează produsul. Livrînd 
instalații la nivelul tehnicii avansate, 
avem în vedere că acest nivel este 
mobil, înfr-o permanentă dinamică, 
ceea ce presupune urmărirea lui a- 
tentă, pe foaie fronturile producției. 
Ne propunem astfel să îmbunătățim 
performanțele tehnice ale produselor 
la fiecare reper, iar în acest scop 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru o continuă promovare 
în producție.

Această febră a căutării 
am întîlnit-o pretutindeni în 
fiind aceea tare străbate ca un 
roșu strădaniile întregului colectiv.

Secția de turnătorie de fontă 
menține în primele rînduri ale între
cerii de la începutul anului șl pînă

Potrivit hotărîrii Congresului al IX-lea al par
tidului, începînd cu noul an de învățămînt se ex
tinde gratuitatea cărților școlare și la licee. Di
fuzarea manualelor capătă astfel o importanță 
sporită in ansamblul pregătirilor care se fac în 
vederea deschiderii noului an școlar. Pentru a-i 
informa pe cititorii noștri despre drumul pe ca- 
re-l parcurg manualele spre unitățile școlare, 
ne-am adresat tov. Alexandru BOJIN 
director general adjunct în Ministerul 
Invătămîntului,

partidului și statului nos
tru fată de condițiile de în
vățătură ale elevilor. Daca 
în anul precedent elevilor 
din clasele 1—VIII li s-au 
difuzat in mod gratuit a- 
proape 20,5 milioane de 
volume, in toamna aceasta 
se vor distribui in mod 
gratuit circa 23 000 000 ma
nuale, reprezentind o .va
loare de aproximativ 130 
milioane lei. Difuzarea a- 
cestora a început la 10 au
gust în toată tara.

I
I 
I
I 
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a noului

creatoare 
uzină, ea 

tir

se

DEZVOLTAREA BAZEI DE MATERII
PRIME Șl CERCETAREA GEOLOGICĂ

Documentele Congresului al 
IX-lea al P.C.R. au subliniat 
cu deosebită claritate că o mare 
importanță pentru continuarea 
neabătută a industrializării so
cialiste a țării au lărgirea bazei 
de materii prime a industriei, uti
lizarea complexă a resurselor so
lului și subsolului patriei. „Expe
riența noastră — se spune în Ra
portul Comitetului 
zentat la Congres 
Nicolae Ceaușescu 
ritmurile susținute 
economică depind în măsură în
semnată de valorificarea rațională 
a resurselor țării, în funcție . de 
necesitățile imediate și de perspec
tivă. Un obiectiv important al vi
itorului plan cincinal va fi crea
rea unor condiții tot mai bune 
pentru introducerea în circuitul e- 
conomic a noi materii prime, va
lorificarea superioară, eficientă, a 
resurselor țării“.

Trasînd sarcina lărgirii continue 
a bazei de materii prime, Directive
le Congresului prevăd pentru peri
oada 1966—1970 investiții de peste 
16 miliarde lei în activitatea geolo
gică. Fondurile de investiții alo
cate vor asigura executarea unui 
important volum de lucrări de cer
cetare prin metode geologice și 
geofizice, de lucrări de foraj cu 
sondeze și cu sonde adinei și de 
lucrări miniere, precum și înzes
trarea în continuare a șantierelor, 
întreprinderilor, institutelor și la-

Ing. Ion PETRIȘOR 
vicepreședinte 

al Comitetului geologic

Central pre- 
de tovarășul 

— arată că 
de dezvoltare

boratoarelor cu aparatură și uti
laje moderne. Lucrările de cerce
tări geologice vor fi orientate spre 
descoperirea de noi rezerve de hi
drocarburi, cărbune, de minereuri 
feroase și neferoase, de minerale 
nemetalifere, atît în zone cunos
cute, cit și în zone noi.

Potrivit Directivelor Congresului 
partidului, în viitorul cincinal se 
va acorda o atenție deosebită cer
cetării din timp a structurilor de 
hidrocarburi (petrol și gaze), că
reia îi vor reveni aproape trei pă
trimi din volumul total al lucră
rilor geologice. Orientarea lucrări
lor geologice prin foraje pe obiec
tive noi și cu perspectivă. îndeosebi 
pe cele situate la adîncimi mari, 
marchează o nouă etapă în activi
tatea de prospectare pentru verifi
carea prognozei și punerea în. evi
dență a noi zone de acumulare de 
hidrocarburi.

Creșterea importantă a produc
ției de energie electrică și de me
tal în anii cincinalului va necesita 
cantități sporite de cărbune cocsi- 
ficabil și energetic. In vederea 
lărgirii rezervelor industriale de 
cărbune se vor executa lucrări 
geologice de foraj și miniere pen-

tru delimitarea zăcămintelor de 
huilă din bazinul Văii Jiului și din 
Banat și a celor de ligniți din Ol
tenia. Concomitent se vor efectua 
prospecțiuni geologice de suprafa
ță și prospecțiuni cu foraje pen
tru descoperirea unor zăcăminte 
noi de lignit și cărbune brun în 
alte bazine carbonifere.

Necesitățile dezvoltării continue 
a economiei naționale impun efec
tuarea unui volum important de 
lucrări geologice pentru creșterea 
rezervelor industriale de minereuri 
de fier, metale neferoase, mine
reuri auro-argentifere, bauxită, 
minereuri nemetalifere, baritină, 
sulf și de alte substanțe minerale 
utile, în actualele perimetre de 
exploatare, precum și în perimetre 
noi. Lucrările geologice vor fi o- 
rientate, de asemenea, în direcția 
identificării și valorificării unor 
substanțe neexploatate pînă în 
prezent în țara noastră, dar ce
rute de industrie, cum ar fi fosfo- 
ritele, magnezitul, beriliul, precum 
și sărurile de brom și iod ce se 
află în apele zăcămintelor de pe
trol.

O cerință imperioasă care se 
pune în activitatea geologică, în 
perioada viitorului cincinal, este ca 
lucrările de prospectare și explo
rare să fie orientate atît spre a- 
sigurarea nevoilor imediate ale e- 
conomiei. cît și a celor de pers
pectivă.

(Continuare 
în pag. a V-a)

Cerceund in adincun

Care va să zică în primo 
tempo v-am lăsat la Fontana 
Trevi și vă spuneam că peste 
cîteva ceasuri mă voi plimba 
cu mîinile în buzunare prin
tre miliardari. Au trecut acele 
ore și priviți-mă. Urc pe Via 
Veneto spre „Dolce vita“, spre 
„Dolce far niente“. Un birjar
strunește calul, îl oprește cu 
zăbaua chiar în dreptul meu. 
Îmi propune o plimbare pe 
Via Veneto în trăsură. Cuprins 
de nostalgie (tata a fost cîndva 
birjar) accept.

Sînt într-o trăsură multico
loră. dar cu toate astea elegan
tă. Birjarul e simpatic și vor
băreț. Mă întreabă de unde 
sînt și-i spun că din Giulești. 
Calul merge la pas. Privesc la 
mesele înșirate pe trotuarul 
din fața restaurantelor de 
noapte. Privesc spre clienții in 
fața cărora chelnerii fac sluj.

— Țara asta, Giulești, pe 
unde e, că n-o găsesc pe hartă. 
Care vă e împărat ?

Răspund cu gîndurile aiurea.
— Dumitriu II și Ion Io- 

nescu..
O fi băgat de seamă ori nu 

că glumesc, dar drept este că 
pînă la capătul cursei nu m-a 
mai întrebat nimic.

Ochesc o masă mai retrasă 
și cu impertinență mă tolă
nesc în balansoarul care e pe 
post de scann. Scot pachetul 
de Mărășești și-l arunc pe 
masă. Aprind o țigară.

La pîndă 
cu „paparazzo“

In vinele mele pulsează sin
ge de milionar. La reforma mo
netară din 1947 tata a schim
bat trei milioane de lei. Fra
tele meu la fel, eu idem. Toată 
familia mea. a fost multimilio
nară.

(Continuare în pag. a IV-a)

MESAJ
Excelenței sale

DR. SUKARNO
Președintele Republicii Indonezia

Djakarta
Cu prilejul celei de-a XX-a. aniversări a proclamării, independenței 

Republicii Indonezia, rog pe Excelența Voastră să primească din partea 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Române, a poporului român 
și a mea personal sincere și călduroase felicitări, precum și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres pentru 
poporul indonezian.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești între Republica 
Republica Indonezia vor continua să se dezvolte 

noastre popoare, al întăririi păcii in lume.
Populară Română și 
în interesul ambelor

(Continuare în pag. a V-a)
Textul acestui 1 

ziua de 16 august 1965.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Române
mesaj de felicitare a fost înmînat la Djakarta in
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Camping in masivul Piatra Craiului

Onoarea și răspunderea 
funcționarului

Vă amintiți, desigur, de „fonc- 
ționerii“ din Caragiale, de slujba
șii căleați în picioare din povesti
rile lui Bassarabescu, de necăjiții 
din romanele lui Sadoveanu și Ce
zar Petrescu, de copistul Iorgu Po
pescu, „microbul“ din dramatica 
schiță a lui Brătescu-Voinești. Du
ceau cu toții aceeași existență 
ștearsă și stearpă, o viață fumu
rie, amorfă, „închisă la zgomotul 
de afară" — cum spunea poetul 
— pîndind veșnic un sfert de zîm- 
bet din partea șefului care să le 
consolideze postul precar în sche
ma de salarizare.

în anii puterii populare s-a 
creat un aparat de stat cu desă- 
vîrșire nou. Deosebirea între ve
chiul și noul funcționar s-ar pu
tea formula succint astfel : pri
mul se considera funcționar la 
stat, un stat conceput ca o vă
cuță la care nu strică să te îndeși 
pentru a mulge o picătură, fie ea 
și mai puțin untoasă, de lapte, pe 
cînd celălalt se socotește funcțio
nar de stat, mandatar al intere
selor poporului. Simți această 
deosebire esențială de cum treci 
astăzi pragul unui minister, sfat 
popular sau al unei alte instituții 
de stat, din felul cum ești primit, 
cum ți se adresează, cum ești a- 
jutat să rezolvi problemele care 
te-au adus și, mai ales, din fap
tul că te simți între ai tăi, între 
oamenii puși acolo tocmai pentru 
a-ți fi de folos. Comportarea, felul 
de a vorbi sînt expresia unei în
vestituri. Cel care te primește știe 
că e funcționar de stat, e con
știent de rolul și răspunderea lui 
în viața socială.

Reflectînd preocuparea pentru 
organizarea unui aparat de stat 
indestructibil legat de mase, suplu 
și sensibil la problemele celor ce 
muncesc, Raportul la cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. sublinia:

„Pentru a rezolva tot mai bine 
sarcinile ce le revin, ministerele, 
organele centrale și locale, lucră
torii din aparatul de stat trebuie 
să-și îmbunătățească și să-și per
fecționeze continuu metodele de 
muncă, să întărească disciplina de 
stat, să vegheze la respectarea le
gilor, la apărarea intereselor sta
tului, să manifeste tot mai multă 
receptivitate față de tot ce e nou 
și înaintat, precum și grijă și so

Din tată in fiu
(Urmare din pag. I-a)

Cum am obținut carnetul de lu
crător, numai eu știu.

îmi amintesc de perioadele chi
nuitoare, cînd căutam de lucru, 
fără să găsesc. Venisem din ar
mată și băteam zadarnic pe la por
țile uzinelor. Am ajuns și la Bucu
rești, la poarta uzinei lui Malaxa, 
unde se adunau zilnic, în același 
scop, zeci de flămînzi. Paznicii răs
pundeau solicitatorilor cu... furtu
nurile. Eram înjosit, ajunsesem la 
disperare. într-un tîrziu, s-a în- 
tîmplat o adevărată minune : am 
fost, în sfîrșit, angajat, dovedind 
prin probă că sînt un bun forjor, 
îmi amintesc însă că nici nivelul 
calificării nu m-a putut scuti de 
umilințe, de mizerie, de nesigu
ranță. La cel mai mic protest, ți 
se recomanda o „soluție" : „Dacă 
nu-ți place, stai acasă ! Doar oa
meni sînt cu sutele, așteaptă la 
poartă".

La toate acestea. se adăugau și 
condițiile mizerabile de muncă și 
igienă din uzină. Hala secției forjă 
era întunecoasă, fără aerisire. Cup
toarele scoteau un fum gros. Nu se 
vedea om de om.

...Așa arăta pe vremea burgheziei 
dreptul la muncă. Drepturile în
scrise în Constituția burgheză erau 
surogate de drepturi, ceea ce vo
iau stăpînii să recunoască slugilor. 

licitudine față de cererile oame
nilor muncii“.

Statul socialist a pregătit și pre
gătește cadre cu o tot mai ridi
cată calificare profesională pentru 
administrația de stat, oameni cu 
simțul datoriei, energici și dina
mici, care știu să vadă înainte de 
toate interesele generale. Ne-am 
obișnuit să-i întîlnim și să-i cu
noaștem pe funcționari mai ales 
în ipostaza de oameni care pri
mesc și rezolvă operativ, eficient 
și competent diferite cereri și acte 
necesare cetățenilor. Prin în
săși natura muncii lor, ei sînt, 
în fapt, gospodari ai treburilor 
obștești. Ei veghează la buna des
fășurare a activității statului, par
ticipă și au intervenții utile la 
elaborarea diferitelor documentații 
necesare luării unor hotărîri ale 
guvernului, se ocupă de proble
mele gospodărești ale raioanelor 
și regiunilor, îndrumă, controlea
ză și propun măsurile pe care le 
consideră indicate. Este o activi
tate de mare răspundere socială, 
complicată, cu tot felul de pro
bleme neprevăzute, pe care nu le 
poți rezolva fără o temeinică pre
gătire și fără capacitatea de a te 
orienta potrivit cu interesele ge
nerale.

Am răsfoit o dată registrul de 
pensii la un sfat popular. Ne dă
dea lămuriri o funcționară. Pe 
sute de pagini, în dreptul a mii 
de cereri înregistrate, o singură li
teră — R. Inițiala cuvîntului 
„Răspuns“ ? Nu. Rezolvat, rezol
vat. Coloane întregi, obsedante, de 
rezolvat. Zeci de mii de pensio
nari așteptau prin urmare liniștiți 
în curtea caselor factorul poștal 
cu mandatele lunare care le asi
gurau o bătrînețe liniștită.

Vom putea cuprinde și mai a- 
dînc semnificația acestui lucru 
dacă ne gîndim la zona întinsă 
de radiație și influență în rîn- 
durile cetățenilor a unui astfel 
de ritm de rezolvare a cererilor. 
Un episod ca cel de mai sus ilus
trează pregnant rolul important al 
funcționarilor de stat în viața so
cială. Un astfel de stil de muncă 
presupune, evident, apropierea sis
tematică, consecventă, a aparatu
lui de stat de mase, un îndelun
gat proces de eliminare a unor

Astăzi, dreptul la muncă, la fel 
ca și numeroase alte drepturi ale 
oamenilor muncii, nu numai că este 
proclamat, dar și garantat. Dato
rită avîntului economiei și al cul
turii noastre socialiste, a devenit 
posibil ca fiecare să poată munci 
potrivit pregătirii pe care o are, 
să-și ridice mereu calificarea.

Patronii nici nu se uitau la om. 
în întreprinderile socialiste s-au 
luat și se iau tot felul de măsuri 
pentru igiena și securitatea mun
cii. Să luăm, de pildă, secția forjă, 
în care sînt de atîția ani. Acum, la 
cuptoare se lucrează cu gaz metan. 
Avem aerisire bună. Cu muncitorii 
se țin instructaje pentru protec
ția muncii. Pentru prevenirea ac
cidentelor, la toate mașinile s-au 
pus apărătoare, tăblițe indica
toare. Macaragiilor și celor 
de la „tratament' li se dă gratuit 
lapte. Sînt tot atîtea semne, mai 
mari și mai mărunte, ale faptului 
că dreptul la muncă este garantat.

Desigur, bucurîndu-ne de marile 
drepturi pe care ni le acordă con
stituția, noi nu putem uita îndato
ririle care ne revin — și mai cu 
seamă pe aceea de a munci cît 
mai bine. Muncim astăzi pentru 
noi, pentru binele copiilor noștri 
și al copiilor lor, pentru prezentul 
și viitorul luminos al întregului 
nostru popor și aceasta face ca 
munca noastră, izbînzile ei să fie 
la loc de cinste, prilejuri de în
dreptățită mîndrie. Pentru felul 
cum lucrez de atîția ani, am fost 
decorat cu Ordinul Muncii, semn 
de înaltă prețuire a unui munci

hîrtii de prisos, de simplificare a 
unor formalități, într-un cuvînt, 
un efort susținut de perfecțio
nare.

Preocuparea pentru perfecționa
rea activității aparatului de stat 
implică receptivitate la tot ce e 
nou, analizarea continuă cu un 
ochi lucid a unor forme care s-au 
putut învechi cu timpul, abordarea 
curajoasă, interpretarea prin pris
ma intereselor generale, străină de 
orice rutină, a problemelor puse de 
raporturile între administrația de 
stat și cetățeni. Un funcționar 
de la o secție financiară ne-a 
ținut acum vreo doi ani un 
veritabil logos, pe un ton înciu
dat, de parcă cerea cuiva socotea
lă. Ce-1 durea la inimă era tocmai 
perfecționarea de care vorbim. Iată 
ce spunea el în esență :

— Ce nevoie e de actul acesta ? 
(și-mi flutura o hîrtie oarecare). 
Avea poate rost cu ani în urmă. 
Acum a devenit caduc. Se cere în 
virtutea inerției. Pentru noi, soli
citantul nu e un furnizor de hîrtii, 
de cereri, dovezi etc. Pe noi ne in
teresează să simplificăm, să-1 scu
tim pe om de șaptezeci de drumuri 
de pomană, să-l ajutăm să-și ob
țină rapid dreptul căutat. Princi
palul e să evităm arbitrariul, să 
examinăm cu atenție și grijă dife
rite acte necesare pentru obține
rea unui certificat, să stabilim ri
guros, pe baza dispozițiilor legale 
în vigoare și cu respectarea lor, 
ceea ce este cu adevărat util, ra
țional și logic în hîrtiile cerute. 
Vom economisi muncă, hîrtii, timp 
și nervi. E în interesul cetățeanu
lui, e în interesul statului".

Credem că nimic nu măsoară 
în timp distanța de la un tip la 
alt tip de funcționar, decît acest 
fel de a gîndi asupra muncii pro
prii în raport cu interesele ob
ștești, preocuparea de a studia, 
descoperi și încetățeni forme mai 
bune de organizare, pentru a asi
gura satisfacerea rapidă și efi
cientă, în spiritul hotărîrilor parti
dului, a cerințelor cetățenești.

Este o activitate care impu
ne ca la ghișee să se găseas
că oameni bine pregătiți, cu 
experiență, exponențl ai legali- 

tor care n-a cunoscut în trecut 
decît disprețul și mizeria materială 
și morală.

în curînd voi ieși la pensie, după 
ani îndelungați de muncă. între
prinderea va avea un nou salariat 
în loc, pe fiul meu, acum elev în 
anul III la Grupul școlar al uzinei. 
Compar viața lui cu aceea a uce
nicului care eram eu ieri. Primește 
îmbrăcăminte, încălțăminte, bursă. 
Nu are decît grija de a învăța, de 
a se califica. La absolvirea cursu
rilor va fi angajat în uzină, nu va 
cerși de lucru și nu va fi alungat 
cu apă de paznicii vreunui patron.

Da, acesta este astăzi la noi 
dreptul de muncă. Și este asigurat 
pentru toți, din tată în fiu. Subscriu 
din toată inima la proiectul noii 
legi fundamentale a țării, văzînd 
în el încă o garanție a marilor 
noastre cuceriri.

Drepturi, dar și 
îndatoriri

(Urmare din pag. I-a)

Sub scutul lui, ea a îngenuncheat, 
apoi a zdrobit pentru de-a pururi 
orînduirea îmbuibafilor. Și, tot sub 
faldurile lui, a purces la construirea 
unei alte lumi, pe alte temelii, lu
mea dreptății noi, cu morala și eu

40 de ani de la moartea lui Slavici

Reprezentant de seamă 
al literaturii române

Teatrul Național „I. L. Caragiale* 
(Teatrul de vară „13 August-) : Intîl- 
nlre eu îngerul — (ora 20). Teatrul 
satlrlc-muzlcal „C. Tfinase* (grădina 
Boema) : Carnaval la Tănase — (ora 
20), Sala Savoy : Veselie la 17« — (ora 
20). Teatrul Muncitoresc C.F.R. (Tea
trul de vară din parcul Herăstrău) t 
Băiat bun, dar., cu lipsuri — (ora 20).

Alături de Alecsandri, Eminescu, 
Creangă și Caragiale, Slavici face 
parte din strălucita pleiadă a ma
rilor scriitori din a doua jumătate 
a secolului trecut, care au ridicat 
literatura noastră pe culmile artei 
adevărate, cu un înalt mesaj uma
nist, devotată poporului, bogată în 
valori artistice nepieritoare.

Născut la 18 ianuarie 1848 în co
muna Șiria de lîngă Arad, fiu de 
țărani, Slavici a avut o tinerețe 
zbuciumată, în care nesiguranța 
dramatică a zilei de mîine se aso
cia cu neînțelegerea oficialităților. 
Dovedind o mare putere de mun
că, o capacitate intelectuală re
marcabilă și un talent viguros, 
Slavici a depășit numeroasele mo
mente critice ale existenței sale, 
lăsîndu-ne moștenire o operă vastă, 
în care se oglindesc viața și sufletul 
poporului nostru, frămîntările și 
năzuințele sale spre bine, adevăr, 
frumos și dreptate. Domeniile în 
care a activat Slavici sînt nu
meroase și variate : publicist neo
bosit, conducător al unora dintre 
principalele publicații ale vremii 
(Tribuna, Vatra, Minerva), colabo
rator la aproape toate ziarele și 
revistele din acea vreme, profe
sor și pedagog evocat cu emoție de 
elevii săi, autor de tratate de is
torie, sociologie, morală și pedago
gie, memorialist de prima mînă. 
Dar, mai presus de orice, Slavici a 
fost un scriitor, unul dintre cei 
mai mari pe care i-a avut po
porul nostru. Abordînd multi
ple genuri și specii literare, 
cum era și firesc, nu s-a realizat 
deplin în toate și nu întreaga sa 
moștenire literară a rezistat timpu
lui. A strălucit însă în proză. Popa 
Tanda, Budulea taichii, Gura 
satului, Moara cu noroc, Co
moara, Pădureanca reprezintă 
culmi ale prozei românești, modele 
ilustre la care și-au făcut ucenicia 
scriitori de seamă ai literaturii 
noastre : Ion Agîrbiceanu, Liviu 
Rebreanu, Pavel Dan etc. Volumul 
de Novele din popor, editat în 
1881, înainte de apariția Poeziilor 
lui Eminescu, a principalelor piese 
ale lui Caragiale și a Amintirilor 
din copilărie ale lui Creangă, des
chide o adevărată epocă în proza 
noastră realistă. O călduroasă și 
profundă apreciere a dat acestui 
prim volum al lui Slavici marele 
său prieten, Eminescu : „E, înainte 
de toate, un autor pe deplin sănă
tos în concepție ; problemele psi
hologice pe care le pune sînt de
senate cu toată finețea unui cu
noscător al naturii omenești, fie
care din chipurile care trăiesc și 
se mișcă în nuvelele sale e nu nu
mai copiat de pe ulițele împodobite 

tății populare, buni cunoscători ai 
hotărîrilor partidului, legilor, ai 
actelor de administrație. Și nu nu
mai atît. Ne-am obișnuit să ve
dem in funcționari oameni cu un 
înalt simț al răspunderii. Indife
rent de sectorul în care au fost 
puși să lucreze, ei ocupă un loc 
important în angrenajul aparatului 
de stat. De aici, necesitatea ca fie
care funcționar să fie un vrednic 
reprezentant al instituției sale în 
raporturile cu cetățenii, la înălți
mea demnității și răspunderii cu 
care a fost investit.

în activitatea funcționarului, 
interesează tot atît de mult 
și cadrul, atmosfera în care 
primește pe cetățeni. Oamenii 
muncii s-au obișnuit să fie pri
miți cu solicitudine, ascultați 
cu atenție, tratați tovărășește, în 
spiritul regulilor de politețe și con
duită civilizată statornicite în via
ța noastră. în această direcție nu 
se poate spune niciodată că nu mai 
e ceva de făcut, că n-au mai rămas 
cu ceva datori cetățenilor. O atitu
dine civilizată impune bunăvoință, 
calm, răbdare, înțelegere, princi
pialitate față de cei care caută 
prin intermediul unei anumite 
„ierbi a fiarelor“ să obțină avan
taje prin călcarea legilor și disci

legile ei de azi sintetizate în Constl- 
tufia socialistă.

Omul prefuiește mai cu osebire 
ceea ce și-a făurit cu mînă proprie. 
Ți-ai făcut casă nouă ? — ai îndato
riri fată de ea. Spre binele tău și 
spre mai binele urmașilor tăi. Tot 
așa, din drepturile înscrise în noua 
Consfifufie decurg și îndatoriri firești. 
Fără să încercăm a le ierarhiza cu 
tot dinadinsul, cată totuși să amintim 
că cele de temelie privesc apărarea 
pămîntulul strămoșesc în orice îm
prejurări șl cu orice sacrificii, respec
tarea strictă a legilor, apărarea pro
prietății obștești, întărirea și dezvol
tarea orînduirii socialiste.

Avem o muncitorime minunată și o 
țărănime harnică. Din mîinile lor tîș- 
neșfe bunăstarea de azi, chezășie a 
belșugului de mîine. Din mintea și 
brafele muncitorilor și tehnicienilor 
noștri ies adevărate bijuterii care au 
început să ducă faima tării pînă hăt I, 
departe, peste mări și țări. Străda
niile lor sînt conștiente, nu mînate 
din urmă. Oamenii munceau și altă
dată. Ba, în condiții nespus de grele. 
Ce „conștiință" putea pretinde pa
tronul lucrătorilor lui, ori sfatul exploa
tator cetățenilor săi ? Pe ce temei 
moral și juridic ? Astăzi însă, oame
nii muncii știu că ceea ce le cere 
tara este pe măsura cugetului lor, este 
o datorie care decurge din drepturile 
ce și le-au statornicit singuri. Multi, 
foarte mulfi din ei duc eforturile 
creatoare pentru îndeplinirea acestei 
datorii pînă la abnegație.

cu arbori ale satului, nu seamănă 
numai în exterior cu țăranul ro
mân în port și vorbă, ci au fondul 
sufletesc al poporului și gîndesc 
și simt ca el". Așa cum rezultă din 
studiul lui Titu Maiorescu, Litera
tura română și străinătatea, Sla
vici devine, încă de pe atunci, un 
prozator cunoscut și apreciat peste 

hotare. Nuvele și povestiri ca Popa 
Tanda, La crucea din sat, Gura 
satului, Budulea taichii sînt tra
duse în limba germană și autorul 
lor e alăturat, în presa de specia
litate, unor prozatori de mare 
prestigiu ca Turgheniev.

Romanul Mara deschide se
ria romanului nostru de analiză 
psihologică, caracterizat prin defi
nirea adîncă, obiectivă a persona
jelor și prin autenticitatea zugră
virii mediului. Deși nu lipsesc u- 
nele reminiscențe moralizatoare, 
prezente de altfel în opera lui Sla
vici, care se resimte uneori de pe 
urma unui ton etic prea pronun
țat, romanul înscrie o dată în isto
ria literaturii noastre.

Virtutea principală a literaturii 
lui Slavici constă în vigoarea și a- 
dîncimea cu care-și caracterizează 
eroii. Dacă sub raportul strict sti
listic, raportată mai ales la Crean
gă și Caragiale, opera lui Slavici 
nu se ridică la marile înălțimi ar
tistice escaladate de cei doi con
temporani ai lui, contribuția sa la 
adîncirea analizei psihologice a 
eroilor, la înțelegerea extrem de 
nuanțată a mișcărilor afective, la 
luminarea resorturilor lăuntrice 
este excepțională. în același timp, 
ca la toți marii scriitori realiști, 
eroii lui Slavici sînt încadrați în 
mediul social concret istoric. 
Amprenta orînduirii social-econo- 
mice, a mediului în care s-au for- 

plinei de stat. O atitudine civiliza
tă presupune neapărat și punctua
litatea nu numai la serviciu, dar 
și în respectarea termenelor de 
rezolvare fixate. Amînările, tergi
versările, punerea cetățenilor pe 
drumuri, răspunsurile în doi peri, 
sau ca să nu se zică că nu s-a răs
puns, sînt o notă proastă pentru 
un funcționar ; ele dovedesc că 
n-a înțeles semnificația politică a 
muncii lui.

Funcționarul de stat este, după 
cum se vede, un om cu trăsături 
multiple, complex, în continuă 
transformare și perfecționare. Ni
mănui nu-i poate fi îngăduit prin 
urmare să privească în mod îngust 
rolul și locul lui în viața socială și 
cu atît mai puțin organelor și or
ganizațiilor de partid. Munca poli
tică desfășurată de acestea își pro
pune ca obiectiv dezvoltarea unui 
spirit cetățenesc înaintat în rîndu- 
rile funcționarilor, introducerea și 
folosirea cu îndrăzneală a unei cri
tici constructive și a autocriticii, a 
unei înalte combativități, cultiva
rea interesului pentru perfecționa
rea muncii și cunoașterea aprofun
dată a problemelor administrației 
de stat.

Munca funcționarului e compli
cată și absorbantă, dar frumoasă 
și utilă, iar dacă e bine făcută se 
bucură de prețuirea și stima tu
turor.

V. SEBASTIAN

Atitudinea socialistă fafă de mun
că, nivelul tot mal ridicat al pregă
tirii profesionale, performantele care 
se soldează cu strălucite cifre peste 
plan, într-ajutorarea tovărășească, lăr
girea orizontului politic și cultural — 
toate acestea nu sînt formule ocazio
nale, ci realită|i neîntrerupte, conștien
te și mereu ascendente, care, în ultimă 
analiză, se încadrează în îndatorirea 
constituțională a contribuției tuturora 
la întărirea și dezvoltarea orînduirii 
socialiste. Vorbind despre datoriile pe 
care le implică drepturile constituțio
nale, simfim nevoia să notăm aici că, 
dacă treburile merg bine — e loc 
și pentru mai bine. Mai există con
științe foarte subțiri din punct de ve
dere profesional, oameni care trec 
prin viafă cu ochi somnoroși și fac 
lucru de mîntuială, iar dacă izbutesc 
să realizeze cît de cît ceva, rămîn 
în extazul aufomultumirii. Neglijenta, 
tînjeala, aroganta, formalismul, lipsa 
de respect pentru bunul semenului — 
toate acestea sînt dovezi de nerespec- 
tare a conviețuirii socialiste, sînt, în 
ultimă analiză, călcări ale legilor, fău
rite de noi și pentru noi. Aici are de 
spus un cuvînt cu greutate conștiința 
fiecăruia dintre noi...

înțelegerea profundă că forfa orîn
duirii noastre socialiste stă în con
știința înaltelor răspunderi fafă de 
fără, că noi fofi și fiecare în parte 
sîntem obligafi fafă de legea care 
ne-a cinstit nu numai cu drepturi, ci 
șl cu datorii să ne reamintească me
reu sensul zicalei populare : cinstea 
— cinste cere I 

mat este decisivă pentru formarea 
caracterului, a trăsăturilor și com
portării lor. Așa se explică vitali
tatea, peste decenii, a unor eroi ca 
Mara, Persida, Ghiță, Duțu al lui 
Ene, Popa Tanda, Huțu, Budulea 
Cimpoeșul, Simina etc. G. Că- 
linescu, apreciind că opera lui 
Slavici e remarcabilă și că re
prezintă, față de predecesori, un 
mare pas înainte, conchide : Scor
mon, La crucea din sat, Gura satu
lui, Vecinii alcătuiesc un tablou 
etnografic ăl satului, observat în 
clipele lui rituale, logodnă, praznic, 
clacă. Slavici n-are nimic din spiri
tul de înfrumusețare a vieții ru
rale, atribuit mai tîrziu semănăto- 
riștilor".

Autorul Morii cu noroc a fost, 
în același timp, In ciuda uțior li
mite ale gîndiril sale sociale și po
litice ce se reflectă nu numai în 
paginile1 de publicistică, ci și în 
cele literare, a unor greșeli comise 
de-a lungul activității sale, una din 
marile personalități ale culturii 
noastre. A fost în atîtea rînduri lo
vit, a pătimit mult, dar încrederea 
sa nețărmurită în ceea ce numea 
„geniul poporului român“ i-a tre
zit mereu noi energii și elanuri, 
în același timp, patriotismul fier
binte al lui Slavici s-a unit cu u- 
manismul, cu spiritul plin de înțe
legere și de prețuire pentru toți 
semenii, indiferent de naționalitate 
și limbă.

După o viață lungă, bogată în 
dureri și înfrîngeri, avară în iz- 
bînzi și bucurii, totdeauna stator
nică prin căldura omenească de 
care vibra, Slavici se stingea din 
viață acum patru decenii, la 17 au
gust 1925, sărac și aproape uitat. 
Dar pe măsura scurgerii timpului, 
opera fiului de țărani șirieni își 
amplifică tot mai mult sensurile a- 
dînci și multiple, răzbunînd po
stum ingratitudinea contemporană.

Pompiliu MARCEA

Piatra Neamf. Profiluri noi

Muncă, odihnă
(Urmare din pag. I-a)

Referindu-ne numai la condifille de 
odihnă și tratament, trebuie să spu
nem că le-am găsit schimbate în bine 
și la Slănic. Venim aici de 4—5 ani 
la rînd. Alcătuind un fel de a- 
gendă succintă cu titlul „Slănic 
1960—1965", merită să notăm mai în- 
tîi faptul că numărul oamenilor ve- 
ni|i aici ia odihnă și tratament a 
crescut cu 200 la sută. S-a realizat 
în această perioadă alimentarea cu 
apă a stafiunii, a avut loc racordarea 
la sistemul energetic national, s-a a- 
menajat un nou parc de recreare, s-au 
asfaltat toate aleile. Anual se cheltu
iesc pentru reamenajarea șl do
tarea vilelor circa 2 milioane lei. Pen
tru îmbunătățirea condițiilor de tra
tament s-a extins și utilat cu aparataj 
modern sectorul balneofizioterapeu- 
tic, s-a înfiinfat o seefie de hidrote- 
rapie și s-a extins și modernizat poli
clinica. Acum se pot face trafamenfe 
și în timpul iernii.

Sînt condifii care s-au creat sub 
ochii noștri și pentru noi. Grija pe 
care statul nostru o poartă pentru o- 
dihna și sănătatea oamenilor muncii 
ne stimulează să muncim cu și mai 
multă rîvnă pentru înflorirea patriei 
socialiste. Întorși la locurile noastre 
de muncă cu forje proaspete nu ne 
vom precupefi eforturile pentru rea
lizarea sarcinilor ce ne revin din do
cumentele Congresului al IX-lea al 
partidului.

TELEVIZIUNE
20,00 — Spectacolul final al celui 

de-al in-lea Concurs fl festival de 
muzică ușoară românească (Transmi
siune de la Sala Palatului R.P.R.). In 
pauză : Filmul documentar : Imagini 
din Indonezia.

CINEMATOGRAFE
ROMULUS șl REMUS — cinema

scop : Patria (completare Melodiile 
străzii — cinemascop) — 10; 12,45; 
15,45; 18,30; 21, București (completare 
Melodiile străzii — cinemascop) — 
8,45; 11,15; 13,45; 16.15; 18,45; 21,15, Fia: 
mura (completare Melodiile străzii
— cinemascop) — 10; 12,30; 16; 18,30; 
21, Tomis (completare Melodiile stră
zii — cinemascop) — 9,45; 12,15; 14,45; 
17,15; 19,45 rulează șl la grădină — 
ora 20,15, Arenele Libertății (comple
tare Melodiile străzii — cinemascop)
— ora 20. UNORA LE PLACE JA
ZUL : Republica (completare Priete
nul meu Max) — 9; 11,15; 13,45; 16,30; 
18,45; 21,15, Festival — 8,45; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, rulează și la 
grădină — ora 20,15, Stadionul Di
namo (completare Lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R.) —
ora 20, Melodia — 9; 11,30; 14: 16.30; 
19; 21,30. CĂPITANUL DIN TENKES 
(ambele serii) : Luceafărul — 9,30; 13; 
16,30; 20, Flacăra — 16; 19,30 HATARI 
(ambele serii) : Carpațl (completare 
Totul pentru viață) — 10; 13,15; 16,45: 
20, Grădina Colentina (completare 
Și atunci) — ora 20. UN ȘOARECE 
PRINTRE BARBATI : Capitol (com
pletare Amintiri contemporane) — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, Grădina 
Capitol (completare Lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R.) — ora
20. Grlvița (completare Muzeul Zam-
bacclan) — 10: 12,15; 16; 18.15; 20.30,
Modern (completare La hotarul a 
două lumi) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30;
21. LALEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Victoria (completare Lamino
rul de țevi) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, Feroviar (completare Drumul) — 
9,45; 12,15; 15; 17,45; 20,30, Grădina
Progresul (completare Laminorul do 
țevi) — ora 20 TNTÎLNIRE LA IS
CHIA — cinemascop : Central (com
pletare Spre cer — cinemascop) — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30; 20,45. Dru
mul Sării (completare Spre cer — ci
nemascop) — 15,30; 17,45; 20. SCARA- 
MOUCHE — cinemascop : Lumina 
(completare Zîmbetul) — 9.30; 11.4”: 
14: 16.15; 18.30: 20,45. CINTIND TN
PLOAIE : Union — 11; 16; 18.15; 20,30. 
PROGRAM PENTRU COPII : Doipa
— ora 10. UN LUCRU FĂCUT LA 
TIMP : Doina (completare La cel m: 1 
înalt nivel) — 11,30; 13.45; 16; 18.1. 7
20.30. Dacia (completare La cel ni’“
înalt nivel) — 9,45; 14,15; 16,30; 18.15: 
21. Grădina Buzești (comnletare La 
cel mai înalt nivel) — ora 20.15. ANA
CONDA : Timpuri Noi (completare 
Goso mincinosul) — 10—21 în conti
nuare PENSIUNEA BOULANKA : 
Ciulești (completare Muzeul Cornel 
Medrea) — 16; 18,15; 20,30, Lira (com
pletare Casa cetate) — 15,30; 18, ru
lează și la grădină — ora 20.15. 
ÎNCURCĂTURA BLESTEMATA: Cul
tural (completare Al III-lea Festival 
muzical internațional „George Enes- 
cu”) — 15; 17,45; 20,30. JUNGLA TRA
GICA: înfrățirea între popoare (com
pletare Xavery Dunikowski) — 10.30; 
15.45; 18; 20,15. FEMEIA NECUNOS
CUTA : Excelsior (completare Sport 
nr. 3/1965) — 9,30; 12,15; 15: 17,45: 20.30. 
DECORAȚII PENTRU „COPIII MI
NUNE* : Buzești (completare Lucră
rile celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R.) — 15,30; 18. ZIDUL ÎNALT:
Crîngașl (completare Pionieria nr. 
4/1965) — 16; 18,15: 20,30. DOMNUL — 
cinemascop : Bucegi (completare 
Construim) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 19, 
rulează și la grădină — ora 20, Flo- 
reasca (completare Construim) — 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30. CUM SE
REUȘEȘTE ÎN DRAGOSTE : Munca 
(completare Fotbaliști, nu uitați co
pilăria) — 10,30; 16; 18,15; 20,30, Gră
dina Doina (completare Melodiile 
străzii — cinemascop) — ora 20. OLI
VER TWIST : Unirea (completare Șl 
atunci) — 16; 18,30, rulează șl la gră
dină — ora 20. NUNTĂ CU PERIPE
ȚII : Vitan (completare Istoria cifre
lor) _ 16; 18; 20. STRIGĂTUL: A/.« 
(completare Surtsul) — 15,30; 18; 2(. ; 
rulează și la grădină — ora 20, 1Q> ' 
rlta (completare Surtsul) — 10; 1
16: 18.30: 21. Grădina Moșilor (C m- 
pletare Surîsul) — ora 20. BRĂTĂ tA 
DE GRANATE — cinemascop : Popu
lar (completare Sport nr. 3/1965) —
16; 18.15: 20.30. NEAMUL ȘOIMĂREȘ- 
TILOR — cinemascop (ambele serii): 
Moșilor (completare Soplrle) — 15;
18.30. SĂRITURĂ ÎN ÎNTUNERIC : 
Cosmos - 16; 18; 20. WINNETOU — 
cinemascop : Viitorul (completare 
Dincolo de codri și păduri — cinema
scop) 15.30; 18: 20,30 volga (comnle
tare Muzeul Cornel Medrea) — 9 45; 
12: 14,15; 16,30; 18.45: 21,30. DATI-MI 
CONDICA DE RECLAMATII : Colen
tina (completare Oltenii din Oltenia)
— 16: 18.15: 20.30 LOGODNICELE
VĂDUVE : Rahova (completare Gust 
bun... bun gust) — 16; 18.15. rulea
ză șl la grădină — ora 20,30. AMERI
CA, AMERICA (ambele serii) : Pro
gresul — (15 30: 19. Ferentari — 16.15)
19.30. RABY MATYAS : Cotrocçnt — 
16; 18,15; 20,30. FIUL CAPITANȚ6LUI 
BLOOD — cinemascop : Pacea Com
pletare Pionieria nr 4/1965) — ir 16: 
18; 20, Grădina Vitan (completare 
Primul carnaval socialist) — ora
20,15. ROȘU ȘI NEGRU (ambele se
rii): Grădina Progresul-Parc — ora
20,15. MARȘUL ASUPRA ROMEI : 
Expoziția — Plata Scîntell (completa
re Nuntă țărănească) — ora 20.

CUM E VREMEA
Ieri In țară : Vremea s-a menținut 

răcoroasă, cu cer variabil, mal mult 
noros în sudul țării, unde s-au sem
nalat ploi slabe, locale. Vîntul a su
flat slab din sectorul nordic. Tempe
ratura aerulu' la ora 14 era cuprinsă 
Intre 15 grade la Joseni șl 26 gj'ade 
Ia Berzeasc.a în București : Vr<$n.»a 
s-a menținut răcoroasă. Cerul mal 
mult noros A plouat slab. Vtntul a 
suflat slab. Temperatura maximă a 
atins 26 grade, iar pe sol la soare 45 
grade. Timpul probabil pentru zilele 
de 18, 19 și 20 august. In țară : Vre
mea se încălzește treptat, mențlnln- 
du-se tn general frumoasă. Cerul va 
fi schimbător. Averse Izolate de 
ploaie. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura tn creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între 8 șl 18 grade, tar 
maximele între 19 și 29 grade. în 
București : Vremea se încălzește trep
tat, menținîndu-se tn general fru
moasă Cerul schimbător Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere.
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In Raportul C.C. al P.C.R., prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia cel 
de-al IX-lea Congres al partidului, se 
subliniază : „Un obiectiv de cea mai 

însemnătate în dezvoltarea agri- 
CLlturiî este creșterea producției de 
cereale și lărgirea bazei furajere". 
Faptul că se acordă o atenție maximă 
lărgirii bazei furajere evidențiază și mai 
mult însemnătatea deosebită a rezolvă
rii acestei probleme. Agricultura noas
tră dispune de mari posibilități pentru 
mărirea producției de nutrețuri și îmbu
nătățirea lor calitativă, în vederea asi
gurării unei hrăniri raționale, echili
brate a animalelor. Peste 5 milioane de 
hectare din suprafața agricolă a țării 
este destinată exclusiv bazei furajere, 
dintre care 4,2 milioane hectare le re
prezintă pășunile și iînețele naturale, 
în aiară de aceasta, pentru hrana ani
malelor sînt utilizate milioane de tone 
de produse secundare ale culturilor a- 
gricole (paie, coceni etc.), precum și o 
bună parte din producția principală. 
Mărirea producției la hectar de pe su
prafețele mari afectate bazei furajere, 
utilizarea cu eficientă maximă a nutre
țurilor în -scopul creșterii producției de 
carne, lapte, lînă au o însemnătate 
deosebită.

De aceea, se pune în mod firesc în
trebarea i cum sint utilizate suprafețele 
destinate producției de furaje, cum 
sînt folosite nutrețurile, care sînt pro
blemele de a căror rezolvare depinde 
îmbunătățirea hrănlrll animalelor 1 
Pentru a alia răspuns la aceste între
bări, am solicitat părerea mai multor 
oameni de știință, specialiști din dome
niul zootehniei.

CUM ASIGURĂM
BAZA FURAJERĂ?

U
NUTREȚURILE?

Strînse cu grijă, iînunls de buna calitate vor asigura o hrânlre raționala a animalelor de la G.A.S. Petreștl, regiunea Argeș

CE SĂ FACEM
IN ZONA
PAJIȘTILOR
NATURALE

unui complex de măsuri 
în perioada actuală, tre
buie să se facă planuri 
de ameliorare, potrivit 
cerințelor și condițiilor 
pedoclimatice ale fiecă
rei pajiști. Aceasta ar 
permite aplicarea dife
rențiată a lucrărilor, ob- 
ținîndu-se o eficiență 
maximă, într-un timp 
cit- mai scurt".

prin contrast, se aplicau 
doze foarte reduse sau nu 
se foloseau de loc pe alte 
suprafețe, care dădeau pro
ducții de iarbă scăzute. Pe 
baza a 
ențe, în 
măsură 
plicarea 
de 250—300 kg de îngrășă
minte chimice la heotar“.

numeroase experi- 
prezent sîntem în 

să recomandăm a- 
de doze moderate

un nu- 
taurine. 
a fost 
coceni, 

în une-

tov. ing. Gheorgh» POSEA. 
din Trustul Central Gostat.

Ce reprezintă 4,2 milioa
ne de hectare de pajiști ? 
Desigur, în primul rînd, 
este vorba de faptul că ele 
ocupă o suprafață imensă 
din teritoriul țării, că sînt 
în marea lor majoritate si
tuate de o parte și de alta 
a Carpaților, unde consti
tuie principala sursă de 
hrană a animalelor.

Ținînd seama de ponde
rea pajiștilor, se pune în
trebarea : ce măsuri tre
buie luate pentru mărirea 
producției de ierburi la 
hectar și utilizarea lor cu 
eficiență maximă în hrana 
animalelor ? în privința 
pășunilor și fînețelor na
turale, care reprezintă un 
sector important al agri
culturii noastre, sîntem pe 
*' e de a trece la înfăp
tuirea sarcinii principale : 
sporirea producției la hec
tar. Nu putem merge pe 
altă cale, întrucît diferi
tele sectoare ale agricultu
rii, cu rosturile lor firești, 
au nevoie de o anumită 
suprafață. Felul cum tre
buie să acționăm pentru 
mărirea producției pajiști
lor este arătat cel mai bine 
de experiența dobîndită în 
ultimii ani, îndeosebi de că
tre gospodăriile de stat. în 
aceste unități, în afara al
tor măsuri, au fost fertili
zate aproape 80 000 ha de 
pășuni și finețe. Rezulta
tele sînt deosebit de con
cludente. De pe suprafețele 
fertilizate se obțin canti
tăți ^je^ 20 000—25 000 kg de 
masă verde la hectar. Ase
menea rezultate, pe supra
fețe mai mici, s-au obținut 
și în multe cooperative a- 
gricole din regiunile Hu
nedoara, Argeș, Brașov și 
altele.

ÎNGRĂȘĂMINTE
IN DOZE
MODERATE

„In prezent — ne spu
ne tov. prof. Gheorghe 
ANGHEL de la Institutul 
Agronomic N. Bălcescu- 
București — începutul 
trebuie să-l constituie 
cartarea pajiștilor. Este 
absolut necesar să știm 
ce suprafețe avem în 
fiecare raion și regiune, 
care este calitatea aces
tora și ce lucrări de îm
bunătățire trebuie apli
cate. Mai avem încă su

prafețe de pajiști „pe 
hîrtie", cînd în realitate 
ele reprezintă terenuri 
acoperite de arborete 
nefolositoare, soluri de
gradate etc. întocmirea 
amenajamentelor pasto
rale, după exemplul ce
lor făcute de către orga
nele silvice pentru pă
duri, reprezintă una din
tre măsurile care se cer 
luate fără nici o întîr- 
ziere.

Avînd în vedere că 
ameliorarea pajiștilor 
depinde de aplicarea

Unul dintre cele mai e- 
ficiente mijloace de mărire 
a producției de iarbă la 
hectar îl constituie utiliza
rea rațională a îngrășă
mintelor. La îndemîna uni
tăților agricole, a crescăto
rilor de animale din zonele 
cu pajiști întinse stau can
tități însemnate de îngră
șăminte naturale. Ținînd 
seama de suprafața arabilă 
redusă în zona de munte, 
acestea pot și trebuie să 
fie mai bine folosite pen
tru fertilizarea pajiștilor, 
în această privință 
încă 
Mii 
șuni 
zate
Fiecare unitate poate să 
facă porțile de tîrlire ne
cesare, folosind materiale 
din resurse locale. Prin a- 
plicarea acestei metode, 'pe 
pășunile de la Crinț și Să- 
liște din munții Sibiului, 
producția de iarbă la ha a 
crescut 
gînd la

Fără 
tuturor 
turale reprezintă calea cea 
mai economică de fertili
zare a unor suprafețe în
tinse de pajiști. De la un 
an la altul, industria noas
tră produce tot mai multe 
îngrășăminte chimice. în 
legătură cu aceasta, se ri
dică o serie de probleme 
importante. Este vorba de 
stabilirea sortimentelor ne
cesare, a proporției dintre 
acestea, a cantităților ne
cesare în diferite condiții 
pedoclimatice și tipuri de 
vegetație, de transportul 
și împrăștierea lor la 
timpul oportun. Ce arată 
experiența de pînă acum, 
cum pot fi rezolvate aces
te probleme ?

— în privința sortimen
telor, ne spune în conti
nuare tov. prof. Anghel, 
— cele mai necesare sînt 
îngrășămintele pe bază de 
azot și, în al doilea rînd, 
cele cu fosfor. Și mai efi
cientă s-a dovedit utiliza
rea acestora împreună, în 
proporție de două părți 
îngrășăminte azotate și o 
parte fosfatice.

De mare însemnătate 
este stabilirea celor mai e- 
ficiente doze la 
fost o vreme 
utilizau uneori 
te mari, prin 
urmăreau producții record 
de pe suprafețe mici și,

sînt 
făcut.multe de 

de hectare de pă- 
ar putea fi fertili- 
prin metoda tîrlirii.

de 3—4 ori, ajun- 
15—20 mii kg la ha. 
îndoială, utilizarea 
îngrășămintelor na-

„Fertilizarea rațională, 
metodică, nu schimbă 
numai producția, ci și 
calitatea nutrețurilor, ne 
spune tov. ing. Cristian 
BISTRICEANU, de la 
Consiliul Superior al A- 
griculturii. Acest lucru 
a fost verificat timp de 
mai mulți ani pe pajiști 
din diferite regiuni ale 
țării. De această conclu
zie ar trebui să țină mai 
mult seama organele a- 
gricole și conducerile u- 
nităților socialiste, de
oarece este vorba de a 
îmbunătăți vegetația pe 
sute de mii de hectare, 
prin aplicarea lucrărilor 
specifice, în cadrul că
rora rolul esențial îl are 
fertilizarea. Altfel se 
pune însă problema aco
lo unde vegetația este 
săracă, formată din 
plante fără valoare, ca 
și pe terenurile de pe 
care s-a defrișat ar- 
boretele nefolositor. Pe 
aceste suprafețe, a lăsa 
să se iăstaleze vegeta
ția valoroasă pe cale na
turală ar însemna să 
așteptăm mulți ani și 
să păgubim mult. Pe a- 
ceste suprafețe, pe lingă 
alte lucrări, trebuie să 
facem reînsămînțări sau 
supraînsămînțări cu se
mințe de ierburi valo
roase.

Pentru refacerea pa
jiștilor sînt necesare 
antrenarea maselor largi 
de crescători de animale 
și extinderea mecaniză
rii. Dacă lucrările de în
treținere, de împrăștiere 
a mușuroaielor etc. se pot 
face în mod curent, cu 
forțele existente, în uni
tăți, pentru alte acțiuni, 
și îndeosebi pentru de
frișarea vegetației lem
noase, mobilizarea solu
lui la suprafață, însă- 
mînțarea ierburilor, a- 
plicarea îngrășăminte
lor sînt necesare mașini 
corespunzătoare."

cale și îndeosebi a legumi
noaselor influențează în 
mod hotăritor creșterea 
producției la ha și a cali
tății nutrețurilor. Se știe 
că ceea ce semeni aceea 
culegi. Dar pentru a însă- 
mînța cele mai avantajoa
se culturi, pe fiecare hec
tar destinat producției de 
furaje, sînt necesare can
tități suficiente de semin
țe, din sortimente, soiuri 
și hibrizi de mare produc
tivitate. Ce probleme se ri
dică în legătură cu aceas
ta ? Cine și cum să produ
că semințele, cum să fie 
organizate loturile semin- 
cere ?

Răspunde la aceste între
bări, tov. ing. Paul VARGA, 
cercetător la Institutul 
cereale și plante tehnice 
la Fundulea:

de 
de

că

LOTURI
SEMINCERE
CU CELE MAI
VALOROASE
PLANTE

hectar. A 
cînd se 

doze foar- 
care se

DE NUTREȚ
Extinderea culturilor de 

mare randament, a celor 
mai potrivite plante în 
condițiile pedoclimatice lo-

„Sînt de părere 
pentru principalele spe
cii de plante trebuie să 
organizăm loturi semin- 
cere, în unități speciali
zate, de tipul acelora 
care produc semințele de 
grîu sau porumb. Este, 
desigur, bine ca fiecare 
unitate să-și asigure se
mințele de bază la dife
rite culturi furajere. 
Pentru altele, însă, ex
periența practică arată 
că nu duce la nimic bun 
dispersarea loturilor se
mincere. Unele dintre a- 
cestea sînt necesare pe 
numai 1—,2 ha, pentru a 
acoperi cerințele unității 
respective, dar tocmai 
de aceea sînt neglijate, 
eforturile cadrelor de 
conducere fiind îndrep
tate spre sectoarele de 
bază, spre plantele care 
acoperă sute sau mii de 
hectare. In plus, multe 
culturi furajere semin
cere sînt foarte preten
țioase la agrotehnică, 
necesită o serie de ma
șini agricole cu care nu 
este economic să înzes
trăm fiecare unitate. De 
aceea, se impune organi
zarea de unități care să 
se ocupe în mod special 
de producerea semințe
lor de plante de nutreț, 
în zonele cele mai favo
rabile. Concentrarea pro
ducției de astfel de se
mințe ar permite dota
rea corespunzătoare a u- 
nităților cu mașini co
respunzătoare, s-ar rea
liza specializarea, foarte 
necesară, a cadrelor. A- 
cest lucru trebuie să se 
facă atît pentru produ
cerea semințelor de ier
buri necesare pajiștilor 
naturale, cît și pentru 
plante de nutreț culti
vate".

Una dintre cele mai ren
tabile plante agricole este 
lucerna. Cultivată în sis
tem irigat această plantă a 
dat între 70—80 mii kg de 
masă verde la ha, 
de gospodării de stat și 
cooperative agricole 
giunile București, Galați 
ș.a. Această producție re
prezintă, în primul rînd, 
cea mai mare cantitate de 
proteină realizată la ha în 
condițiile țării noastre, nee
galată de nici o altă cultură 
agricolă. Faptul că lucerna 
asigură un nutreț echili
brat, fără a necesita alte 
adaosuri pentru majorita
tea categoriilor de animale, 
reprezintă un avantaj eco
nomic de prim ordin. în al 
doilea rînd, lucerna poate 
fi utilizată cu deplin succes 
sub cele mai variate forme 
— în stare verde, sub for
mă de fîn, făină de fîn, bri
chete, pastă etc. — în hrana 
tuturor animalelor și păsă
rilor. Dacă această cultură 
este atît de importantă 
pentru dezvoltarea zooteh
niei ce măsuri trebuie lua
te pentru a se obține canti
tăți cît mai mari de lucer
nă de calitate superioară ?

La această întrebare, ne 
răspunde tov. ing. Constan
tin GHIȚĂ, șeful secției 
creșterea animalelor din 
Consiliul agricol regional 
București.

în zeci

din re-

deosebi cu aspersoare, a 
căror productivitate este 
redusă, iar numărul lor 
este cu totul insuficient.

Cu toate realizările 
obținute sîntem departe 
de a putea considera re
zolvate problemele pri
vind prepararea finului. 
Dacă în 
nităților 
Urziceni 
prepară 
bună 
se pierd încă multe sub
stanțe nutritive. Pentru 
a rezolva această pro
blemă este nevoie de 
mai multe cositori, ven
tilatoare pentru produ
cerea curenților de aer 
dirijat. Dar nu este mai 
puțin adevărat că, pe 
lingă mașini, o rezervă 
neprețuită o reprezintă 
mai buna organizare a 
campaniilor de recoltare 
a furajelor. Așa cum se 
fac campanii de însă- 
mînțare sau de recoltare 
a griului, este absolut 
necesar să organizăm cu 
toate forțele semănatul, 
lucrările de întreținere 
și mai ales recoltarea lu- 
cernei și a altor culturi 
furajere.

O altă mare rezervă 
de mărire a producției 
de lucernă o reprezintă 
extinderea soiurilor va
loroase. In această pri
vință, se poate spune că 
nu am depășit o anumi
tă încetineală. Avem 
cantități cu totul insufi
ciente de semințe de lu
cernă valoroase".

majoritatea u- 
din raioanele 

și Slobozia se 
cu grijă fin de 

calitate, în altele

Dacă așa stau lucrurile, 
să vedem care este calea 
de rezolvare, ce sarcini se 
pun, cine să înmulțească 
semințele la nivelul cerin
țelor unităților agricole ?

cunosc, dacă sînt conside
rate ca cele mai bune, de 
ce nu se aplică fără nici o 
tărăgănare ? Oare cîți ani 
trebuie să mai treacă pînă 
cînd vom avea cantități su
ficiente de semințe din cele 
mai valoroase plante fura
jere ? Desigur că la această 
întrebare firească ar fi ca
zul să se gîndească cadrele 
de conducere din consiliile 
agricole și trusturile gos
tat, care au datoria să ia 
cele mai eficiente măsuri 
pentru rezolvarea acestei 
probleme.

CU FURAJE
IEFTINE,
PRODUCȚII
MARI

„Lucerna se cultivă de 
multă vreme în țara 
noastră. In ultimii ani, 
această valoroasă cultu
ră s-a extins mult în 
zona de cîmpie și chiar 
în zonele de deal, pe 
seama altor plante mai 
puțin valoroase. In re
giunea noastră, lucerna 
acoperă peste 50 la sută 
din suprafața destinată 
producției de furaje și 
tindem să se ajungă 
pînă la 75 la sută.

îmbucurător este fap
tul că s-a extins lucerna 
irigată, care în condițiile 
noastre prezintă mari 
perspective, asigurîn- 
du-se astfel o producție 
ridicată. In al doilea 
rînd, s-au extins o serie 
de metode moderne de 
preparare a finului, în
tre care cele mai bune 
s-au dovedit a fi uscarea 
cu curenți de aer dirijat 
și balotarea. Toate aces
te realizări reprezintă 
însă numai un început 
bun. Avem mari rezer
ve de mărire a produc
ției de lucernă. Vom 
merge cu mai multă ho- 
tărire pe calea extinde
rii lucernei irigate. Dar 
pentru aceasta avem ne
voie de mai mult sprijin. 
In prezent, irigăm în-

La această întrebare ne 
răspunde tov. ing. Paul 
Varga.

Sarcinile trasate de Di
rectivele celui de-al IX-lea 
Congres al partidului pri
vind sporirea producției de 
carne și alte produse ani
male au fost primite cu viu 
interes de către membrii 
cooperativelor agricole și 
specialiștii care lucrează în 
domeniul zootehniei. Ei se 
preocupă de găsirea unor 
metode noi, care să permită 
valorificarea superioară a 
cantităților mari de produ
se secundare ale culturilor 
agricole. Este vorba în pri
mul rînd de utilizarea ce
lor mai ieftine nutrețuri, 
cum sînt cocenii și paiele 
care, cu un adaos de uree 
și cantități mici de concen
trate, asigură îngrășarea 
taurinelor. în legătură cu 
aceasta, tov. ing. Stelian 
DINESCU, vicepreședinte al 
Consiliului agricol 
nai Dobrogea, ne-a

regio- 
relatat:

adaos de uree, 
măr de 31 970 
Rația acestora 
constituită din 
paie, pleavă, iar
le unități s-au dat și 
cantități mici de nutreț 
însilozat, 1-2 kg concen
trate (uruială de porumb 
cu ciocălăi cu tot, măci- 
nați la moara cu ciocă
nele). La toate acestea, 
s-a adăugat 0,3—0,4 kg 
uree pentru fiecare kilo
gram greutate vie. Una 
dintre cele mai eficiente 
metode introduse în 
practica cooperativelor 
agricole este mărunțirea 
fină a nutrețurilor gro
siere, i 
dospirea 
a fi date 
malelor. 
te a dat 
abundentă a nutrețuri
lor cu saramură, mărin- 
du-se astfel suculența 
lor, ceea ce a dus la 
creșterea gradului de 
consum. Desigur că me
toda îngrășării taurine
lor pe bază de coceni și 
uree este, în general, cu
noscută. Noi nu ne-am 
mulțumit însă cu acest 
lucru. Consiliile agri
cole regional și raionale 
au antrenat masa largă 
a specialiștilor, cadrele 
de conducere din coo
perativele agricole să 
organizeze temeinic, pînă 
în cele mai mici a- 
mănunte, îngrășarea 
taurinelor. Au fost orga
nizate numeroase in
structaje, schimburi de 
experiență, vizite la uni
tățile fruntașe și mai 
ales demonstrații prac
tice privind aplicarea 
tehnicii de lucru. S-a 
mers pînă acolo îneît, 
la început, s-au distri
buit pungi cu uree în 
dozele necesare pentru 
fiecare categorie de ani
male. Astfel de acțiuni 
au fost întreprinse în 
cooperativele agricole 
Abrud, Grădina, Juri- 
lofca. Ostrov, Văleni, 
Movila Verde- Vîlcele și 
multe altele. Rezultatele 
obținute în aceste uni
tăți și în altele sînt din
tre cele mai bune. In 
medie, s-a realizat un 
spor zilnic de creștere 
în greutate de peste 800 
grame de fiecare animal 
pus la îngrășat. La coo
perativa agricolă Ali- 
manu, greutatea anima
lelor adulte a ajuns la 
430 kg, iar a celor tinere 
la 221 kg. Iată o situa
ție comparativă, care a- 
rată eficiența deosebită 
a utilizării raționale a 
nutrețurilor ieftine. în 
iarna trecută, coope
rativele agricole au li
vrat 14 570 taurine în
grășate, din care 99,2 la 
sută le-au reprezentat 
cele din calitatea I și 
a Il-a, față de perioada 
corespunzătoare anului 
precedent, cînd au fost 
livrate numai 7 220 tau
rine îngrășate, cu un 
procent redus de exem
plare 
I. ~ 
în 
din 
din 
lor
cole din regiunea Dobro- 
gea au realizat venituri 
de peste 26 217 000 lei, 
ceea ce reprezintă peste 
60 la sută din veni
turile totale provenite 
din zootehnie. In acea
stă perioadă, cooperati
va agricolă din Abrud a 
realizat din valorifica
rea taurinelor îngrășate 
suma de 469 000 lei- cea 
din Grădina 641 000 lei, 
iar aceea din Movila 
Verde 446 000 lei.

Aceste cîteva date a- 
rată cît este de impor
tant ca în cooperativele 
agricole să se acorde 
maximum de atenție 
strîngerii și depozitării 
nutrețurilor grosiere ief
tine, procurării din vre
me a cantităților de uree 
necesare, instruirii te
meinice a cadrelor de 
conducere și îndeosebi a 
îngrijitorilor, populariză
rii perseverente a expe
rienței înaintate".

amestecarea și 
lor înainte de 
în hrana ani- 
Bune rezulta
și amestecarea

din calitatea 
Pe această bază, 
primele patru luni 

acest an, numai 
îngrășarea taurine- 
cooperativele agri-

„Ca reprezentant 
științei, pot spune 
certitudine că avem 
îndemînă metode efici
ente. Nu avem încă mij
loacele necesare pentru 
aplicarea lor, dar pot fi 
create. Institutul nostru 
a creat lucerna hibridă 
nr. 652, care dă produc
ții superioare soiurilor 
vechi, predominante în 
cultură. Înmulțirea a- 
cestui hibrid nu poate fi 
lăsată la nivelul posibi
lităților fiecărei unități. 
Sînt de părere că și se
mințele de lucernă sau 
măcar cele din hibridul 
amintit să fie produse 
tot pe loturi semincere, 
în unitățile specializate. 
Recomandăm formarea 
de loturi semincere în- 
sămînțate în rînduri ra
re și, în măsura posibi
lităților, pe terenuri iri
gate și fertilizate, de
oarece în acest fel se 
obține un mare spor de 
producție".

al 
cu 
la

„In majoritatea unită
ților din regiunea noas
tră, în acest scop s-a 
organizat creșterea dife
rențiată a animalelor ti
nere, pentru prăsilă sau 
pentru îngrășare. Vreau 
să mă refer la modul 
cum a fost 
îngrășarea 
taurin și a 
adulte reformate. In pri
mele patru luni din a- 
cest an au fost introdu
se la îngrășat, pe bază 
de furaje grosiere, cu

NUTREȚURILE
COMBINATE

organizată 
tineretului 

bovinelor

VIITORUL
ZOOTEHNIEI

Un specialist pasionat de 
problemele producției de 
nutrețuri combinate este

El ne-a spus : „Nu
trețurile combinate, care 
și în prezent au dovedit 
marea însemnătate pe 
care o au, reprezintă ca
lea de perspectivă cea 
mai importantă pentru 
dezvoltarea zootehniei 
în țara noastră, ca și în 
alte țări ale lumii. In 
prezent are loc ceea ce 
putem numi o revoluție 
tehnică ce se răsfrînge 
și asupra zootehniei. In 
țara noastră se cresc mi
lioane de ~ ~ '
de mii de 
binate de 
Creșterea 
poate fi concepută fără 

nutrețuri combinate, care 
asigură toate elementele 
nutritive necesare dez
voltării fiecărei categorii 
de animale sau păsări, 
pentru diferite producții 
și în proporția optimă, 
cea mai economică.

Efectul economic al 
nutrețurilor combinate 
se vede clar nu numai 
în condiții de creștere 
industrială a animalelor, 
ci și în condiții gospo
dărești obișnuite. Aceas
ta subliniază și mai mult 
marea lor însemnătate 
economică, influența pe 
care o pot avea pentru 
mărirea producției de 
carne, ouă și alte pro
duse. Este necesar să 
precizăm că în nutrețu
rile combinate intră, în 
majoritate, furaje obiș
nuite, care se folosesc în 
sistemul 
Ceea ce 
în afara 
necesare, 
omogenizarea lor aproa
pe perfectă, potrivit ce
rințelor fiziologice 
fiecărei categorii de 
nimale, astfel ca să 
se risipească nimic.

Ceea ce trebuie să 
zolvăm e problema pro
teinei și îndeosebi a ce
lei de origine animală. 
Extinderea culturilor de 
leguminoase și mai ales 
îmbunătățirea lor calita
tivă, prin recoltarea Ia 
timpul optim și prin 
prepararea prin metode 
și mijloace adecvate, 
trebuie să stea în cen
trul preocupărilor spe
cialiștilor și conduceri
lor unităților agricole.

O mare rezervă, care 
poate fi mult mai bine 
folosită, o reprezintă or
ganizarea preparării făi
nurilor de origine ani
mală. Unele calcule ara
tă că putem să produ
cem 10 000—13 000 tone 
de făină de carne, prin 
utilizarea rațională a 
deșeurilor de la fiecare 
abator și din rețeaua de 
ecarisaj. Pentru a de
monstra cît de mare este 
însemnătatea acestei 
probleme, se poate amin
ti că făina de carne 
conține aminoacizi spe
cifici și anumiți „factori 
necunoscuți", cum sînt 
denumiți în literatura 
zootehnică, dar care, în 
mod cert, influențează 
creșterea foarte intensă 
a organismului. Acest 
lucru este demonstrat 
de realizările remarcabi
le obținute în combina
tele avicole unde s-a 
ajuns ca 1 kg de carne 
de pasăre să fie obținut 
cu numai 2,5 kg nutre
țuri combinate sau chiar 
mai puțin.

Dezvoltarea industriei 
de nutrețuri combinate 
impune intensificarea 
cercetărilor științifice în 
acest domeniu. Este 
vorba de a stabili cele 
mai bune rețete de fura
je combinate, care să 
fie alcătuite pe baza ma
teriilor prime existente 
în țară, pentru fiecare 
specie și categorie de a- 
nimale, de a determina 
cea mai bună tehnologie 
de preparare, cu cele 
mai economicoase mij
loace.

Consider că, în aceas
tă privință, cercetările 
care se desfășoară în ac
tuala secție de tehnolo
gie a nutrețurilor din ca
drul Institutului de cer
cetări zootehnice, deși 
foarte utile, sînt 
tul insuficiente. 
ceasta direcție 
să se specializeze 
măr mai mare de cerce
tători, care să aibă la 
dispoziție aparatura ne
cesară, stații pilot etc.“

păsări și sute 
porci în com- 
tip industrial, 

acestora nu

gospodăresc, 
intervine nou, 

unor adaosuri 
este dozarea și

ale
a-
nu

re-

cu to-
în a- 

trebuie 
un nu-

Soluțiile amintite sînt 
desigur bune. Ele sînt cu
noscute de mai mulțl ani. 
Ne întrebăm, însă, dacă sa

Cele relatate in această pagină sint desigur numai o parte 
din multiplele probleme de rezolvarea cărora depinde dez
voltarea zootehniei la nivelul cerințelor $1 posibilităților 
existente in țara noastră. Se impune ca in fiecare regiune, 
in fiecare raion și unitate agricolă să se analizeze temeinic 
posibilitățile de asigurare a bazei furajere, stabilindu-se mă
surile concrete care să ducă la mărirea producției la hectar. 
Accentul principal trebuie pus pe extinderea culturilor fura
jere de mare randament, cu un conținut cit mai ridicat in pro
teine, organizarea temeinică a recoltării, transportului, depo
zitării lor în cele mai bune condiții. De mare însemnătate 
este să se întocmească planuri diferențiate de utilfzare a su
prafețelor destinate plantelor furajere cultivate, precum și a 
suprafețelor cu pășuni și finețe naturale. Totodată, utilizarea 
cu eficiență maximă a fiecărui kilogram de furaje in hrana 
animalelor, pentru a se realiza o producție cit mai mare de 
carne, lapte, lină, trebuie să stea în centrul atenției organe
lor de partid, consiliilor agricole, a conducerilor unităților 
agricole socialiste.

Pagină realizata 
de ing. C. BORDEIANU
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a descifra taine, pînă ieri închise cu șapte lacăteBucuria de

Cifrele sînt implacabile : din 965 milioane copii 
de virată școlară, numai 425 milicane cunosc 
bucuria cărții. în întreaga lume, analfabetismul 
dezmoștenește mase uriașe de oameni, le aruncă 
la periferia condiției umane. în deșertul african, 
ca și pe ogoarele înțelenite ale Siciliei, în peri
feriile metropolelor sud-americane, ca și în ba
zinul Congoului, pe atîtea alte meridiane ale 
planetei noastre — 750 de milioane de adulți 
așteaptă rezolvarea unei probleme vitale : lichi
darea neștiințel de carte. Dacă adăugăm semi- 
analfabeții, procentul se ridică dramatic : pînă 
la 70 la sută din numărul femeilor și bărbaților 
în vîrstă de peste 15 ani.

O statistică UNESCO din anul 1950 oglin
dea în culori sumbre dimensiunile flagelului. 43 
de țări din Africa, Asia și America grupau 88 
la sută dintre analfabeții lumii. Jumătate din ță
rile globului numărau 60 la sută din armata de 
analfabeți. în Brazilia, la o populație de 30 de 
milioane adulți, peste 15 milioane nu știau Bă 
scrie și să citească.

în țările sărace, foamea de pîine se conjugă 
cu foamea de carte. Dar calculat în valoarea ab
solută, procentul este ridicat și în țările avute. 
Patria lui Voltaire și a „Orașului lumină' înregis
trează peste un milion de analfabeți, patria lui 
Dante — un milion, patria lui Cervantes — 7 mi
lioane...

Statisticile sînt mal Instructive cînd reflectă 
corelația între caracterul populației și carte. în 
Argentina, populația citadină pentru care alfa
betul este o taină cu 7 lacăte însumează un 
procent de 8,8 la sută ; la sate, proporția este 
de 23,2 la sută.

O undă de culoare neagră brăzdează în 
multe țări peisajul acesta cenușiu: aceea a 
neștiinței de carte în rîndurile femeilor, de pro
porții cu mult mai mari, care reflectă concluzia 
unor concepții retrograde într-o lume încă încă
tușată sau numai formal emancipată.

Aveți salutări
din Italia

mult miezul nopții, 
tot pe terasa cafe- 

miliardari. Dum- 
balan-

1 MILIARD Șl JUMĂTATE DE OAMENI
BAT LA PORȚILE ȘTIINȚEI DE CARTE

Conferința învățămîntului, des
fășurată recent la Geneva, a fost 
un bun prilej de întîlnire cu fac
tori de răspundere care în diver
se țări ale lumii se preocupă să 
găsească drumul cel mai scurt 
pentru a aduce lumina cărții în 
mase.

w.w

— învățămîntul trebuie reformat 
în întreg continentul african, mi-a 
spus ministrul educației, tineretu
lui și culturii din Camerun, WIL
LIAM A. ETEKI-MBOUMOUA. 
Pînă acum, el era organizat în așa 
fel îneît să servească interese stră
ine.

Directorul de cabinet al minis
trului educației naționale, tinere
tului, sportului și artelor frumoa
se din Maroc, AHMED ACHOUR, 
avea să-mi facă mai pregnantă a- 
ceastă realitate.

— în timpul protectoratului, 
mi-a spus el, existau numai cursuri 
serale de limba franceză, pentru 
un număr extrem de redus de a- 
dulți analfabeți. Luînd contact ex
clusiv cu limba străină, ei rămî- 
neau de fapt, în continuare, anal
fabeți, pentru că nu aveau posibi
litatea de a-și însuși cunoștințele 
poporului.

— Azi, mi-a spus ministrul tai- 
landez al educației, M. L. PIN MA- 
LAKUL, ne aflăm în situația de a 
trebui să alfabetizăm a șasea par
te a populației țării. Dată fiind 
lipsa de cadre, am eșalonat aceas
tă acțiune pe timp de 20 de ani.

— Din șase milioane de locuitori, 
ne informează subsecretarul de 
stat cambodgian al educației na
ționale. SAMRETH SOTH, țara 
noastră număra, în octombrie 
1964, un milion de analfabeți. Cînd 
am pornit însă să reorganizăm în
vățămîntul, ni s-a pus o pro
blemă extrem de acută. Pînă la eli
berare, în școlile noastre se pre
dau limba franceză, istoria și geo
grafia Franței. Istoria noastră na
țională a rămas un domeniu al ne
cunoscutului Au existat o istorie 
khmeră, o cultură și o civilizație 
khmeră, o limbă khmeră. Am 
pornit de aici, de la reînvierea 
lor. Din „mici francezi" ai Indo- 
chinei, vrem să redevenim o na
țiune cu limbă și cultură proprie, 
în noul program de învățămînt, 
limba franceză a devenit o disci
plină ca toate celelalte, respectiv 
o limbă străină, a cărei utilitate 
n-o contestăm.

— în timpul ocupației coloniale, 
amintește MOHAMED BAKIR, di
rectorul învățămîntului primar 
din Tunisia, se aflau doar cîteva 
cursuri serale de alfabetizare, în 
unele localități. Cum limba de 
predare era străină, frecvența ră- 
mînea mereu extrem de scăzută. 
Numărul școlilor primare era atît 
de redus, incit nu putea cuprinde 
decît 12 la sută din totalul copii
lor de vîrstă școlară. Astfel, masa 
analfabeților sporea cu fiecare zi.

ne. totodată febrilă și creatoare a 
laboratoarelor.

Analfabetismul a fost lichidat 
acolo unde învățămîntul elementar 
are un caracter obligatoriu : în 
Belgia și Elveția, Irlanda, în An
glia și în Luxemburg. Dar nu pot 
fi puse pe același taler al balanței 
țările pînă mai ieri coloniale și 
metropolele.

Ideea dezvoltării țărilor pînă 
mai ieri înapoiate a declanșat forțe 
uriașe, nebănuite, asemeni unei 
reacții nucleare. Stigmatizate de 
epidemii, de ignoranță, de o foame

—• Am început cu o acțiune- 
pilot, o experiență pentru alfabe
tizarea unei întregi provincii : 
Beni Mellal. „Oameni-sandwich“ 
purtau pancarte duble cu litere și 
parcurgeau localitate după locali
tate, familiarizînd populația cu al
fabetul. A fost primul șoc. Au ur
mat cursurile prin radio. Apoi, 
pregătirea învățătorilor și contac
tul lor cu cei 800 000 de analfabeți 
din Beni Mellal. Aceasta s-a în- 
tîmplat în anul 1962. în 1966, expe
riența va fi extinsă asupra altor 
trei provincii. Avem probleme de

dejdea în promoțiile de bursieri 
care studiază actualmente în 
Franța, Uniunea Sovietică, Ceho
slovacia, Iugoslavia, Polonia. Ro
mânia, Republica Arabă Unită, Al
geria și în alte țări.

— învățămîntul primar este 
gratuit, spune KVAZI ANWA- 
RULHAQUE, ministrul educației 
din Pakistan, dar lipsa de localuri 
ne împiedică de a institui obliga
tivitatea școlară pe întreg terito
riul țării. Sperăm că în 1970, 70 la 
sută dintre copii, adică 5,8 mili
oane, vor fi înscriși în școli. Cre-
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seculară, popoare întregi au des
coperit o foame nouă, 
foamea cunoașterii.

Era în anul 1962. 
lansat chemarea: „Să 
năm și să distrugem 
mul în timpul unei generații, prin 
intermediul operei de dezvoltare". 
Campania mondială care a început 
în urmă cu trei ani a apărut uno
ra o utopie. Azi, ea își dovedește 
consistența. în Chile se fac colecte 
naționale pentru sprijinirea acți
unii de alfabetizare. în Guatemala 
există o „loterie a alfabetizării“. în 
Etiopia, campania de alfabetizare 
este finanțată prin vînzarea de in
signe și beneficiile obținute din 
concerte publice. în Indonezia se 
organizează colecte din vînzarea 
de nuci de cocos și linguri de orez, 
în Haiti există suprataxe pe tim
brele poștale, destinate operei de 
alfabetizare. în Birmania se vînd 
stegulețe cu prilejul „Zilei educa
ției“. Dar, fără îndoială, ajutorul 
statului este esențial. 10 la sută din 
bugetul 
destinat 
28.50 la

impetuoasă,

UNESCO a 
dezrădăci- 

analfabetis-

național al Laosului este 
educației ; în Uganda — 
sută din venitul național.

dificultăți ma- 
învățătură a 

decît posibili- 
școli și a pre- 

Ne-am în-

■
La sediul genevez al Biroului In

ternațional de Educație (B.I.E.), se 
află o expoziție permanentă a in
strucțiunii publice (prilejuită de 
conferința amintită) care reflectă 
stadiul actual al educației în țările 
membre ale B.I.E. între zecile de 
standuri, acela al României se dis
tinge nu numai prin culoarea lui 
folclorică, ci mai cu seamă prin re
zultatele pe care le înmănunchea
ză. Standul
ideea că în țara noastră neștiința 
de carte a dispărut ca fenomen de 
masă din momentul cînd slova a 
fost cuprinsă în planul de dezvol
tare, alături de roadele ogorului, 
de forța nestăvilită a rîurilor, de 
vuietul mașinilor moderne, de tih-

românesc ilustrează

Ministrul camerunez al educa
ției. tineretului și culturii mi-a 
vorbit despre campania de alfabe
tizare a adulților „Școala sub ar
bori“.

— Avem serioase 
teriale. Dorința de 
evoluat mai repede 
tatea de a construi
găti cadre didactice, 
dreptat atenția . îndeosebi spre în
vățămîntul primar, 
secundar este 
personal mai 
vem probleme 
secundare, 80 
fesori sînt străini. Țară bilingvă, 
în care circulă atît engleza cît și 
franceza, Camerunul trebuie să 
aibă un învățămînt adaptat la a- 
ceastă situație.

Spațiul în localuri special desti
nate culturalizării este necorespun
zător interesului pe care-l suscită 
cartea.. De aceea, cursurile de al
fabetizare se țin sub arbori.

învățămîntul 
mai scump și cere 

calificat. Mai a- 
de cadre. în școlile 
la sută dintre pro

AHMED ACHOUR mi-a vorbit 
despre campania de alfabetizare în 
Maroc.

cadre didactice. Dispunem de 26 000 
de învățători marocani pentru ci
clul primar, dar majoritatea profe
sorilor din ciclul secundar sînt 
străini : englezi, americani, spa
nioli și francezi. Planul trienal ne 
va îngădui să formăm 1 500 de pro
fesori pe an.

— Dezvoltarea învățămîntului în 
Mali, arată ministrul educației 
naționale, ABDOULAYE SINGA- 
RE, ne-a obligat să căutăm metode 
de natură să stimuleze interesul 
participanților la cursuri. Pentru fi
xarea populației nomade, am creat 
cantine pe lingă școlile primare ale 
triburilor sahariene. Din păcate, 
nevoile de cadre didactice rămîn 
mari. Sîntem constrînși să recru
tăm învățători cu o pregătire pro
fesională slabă. Ne punem însă nă-

dem că în 1975 vom putea gene
raliza învățămîntul primar obliga
toriu.

în Congo —• Brazzaville, alfabe
tizarea a început în ianuarie 1964, 
pe baza unui plan. în Niger, cam- 
pania-pilot a cuprins, în 1962—63, 
zece sate cu 800 de adulți anal- 
fabeți. A doua acțiune s-a desfă
șurat în 1963—64. în Somalia, alfa
betizarea este planificată. în Sudan 
nu există un plan, dar numeroși 
învățători s-au oferit voluntar, iar 
o serie de cluburi muncitorești ur
bane au înființat cursuri de alfa
betizare. Manualele poartă titluri

pe cît de pitorești pe atît de sem
nificative : „Muftah el Maarifa" 
(Cheia cunoașterii), „Bab el Maa
rifa“ (Poarta cunoașterii), „Tarique 
el Maarifa“ (Drumul cunoașterii).

Pe directorul general al 
UNESCO, RENÉ MAHEU, l-am 
întîlnit la Geneva. El a sintetizat 
în puține cuvinte datele fundamen
tale ale problemei alfabetizării.

— Aspirația popoarelor spre cu
noaștere — a spus d-sa — apare ca 
un val uriaș care pornește să fer
tilizeze nesfîrșite ogoare. Nevoia 
aceasta, dorința aceasta de educa
ție, de cunoaștere este o revendi
care universală, direct legată de 
trei imperative majore, de nestăvi
lit : dezvoltarea patriilor lor, voin
ța de libertate a popoarelor și a- 
firmarea demnității individuale. 
Prin amploarea sa, prin dinamis
mul său, această revendicare uni
versală pune de pe acum guver
nelor — fie ele din țările avansa
te, fie din țările care și-au cîștigat 
recent independența — probleme 
din cele mai redutabile, nu numai 
de ordin tehnic, economic sau fi
nanciar, ci mai cu seamă de ordin 
moral și politic.

Trebuie recunoscut — a adăugat 
directorul general al UNESCO 
— că această acțiune cere timp. 
Dar istoria progresează cu pași re
pezi. Pentru a armoniza expansiu
nea educației cu necesitățile dezvol
tării economice, trebuie să deschi
dem larg accesul la învățătură 
unor vaste sectoare ale populației 
active sau preactive care au rămas 
pînă acum în marginea culturii. 
Imense rezerve de energie — anal
fabeții, femeile și tineretul — o 
dată intrate în procesul educației 
și, prin aceasta, în bătălia dezvol
tării, vor constitui un factor esen
țial în lupta împotriva injustiției, 
a înapoierii, a sărăciei. Este o bă
tălie fără precedent pentru dez
voltarea economică, dar și pentru 
dezvoltarea personalității umane. 
De aceea, merită să ne consacrăm 
toate forțele țelului măreț al dom
niei omului liber pe planeta noas
tră, fecundată de 
terii...

Freud ar spune: „D-aia te afli 
acum pe Via Veneto“. îl privește, 
poate să spună ce vrea. Nu sînt a- 
deptul lui.
• A trecut de 
Eu mă găsesc 
nelei, printre
nealor stau tolăniți în 
soare, trag din havane și pun țara 
la cale. Se duc tratative, se fac 
tranzacții, se semnează contracte 
și acum se consultă cu chelnerii 
la care club de noapte să continue.

Observ undeva, în umbra unui 
stîlp, o siluetă care se ascunde. Mă 
apropii. Descopăr un băiat de vreo 
19—20 de ani. Are agățat de gît un 
aparat de fotografiat cu megafleș. 
îl întreb :

— „Paparazzo“? (paparazzo în
seamnă fotoreporter de scandal).

— Da.
— Si ce faci aici ?
— Aștept să-mi pună dumnezeu 

mîna în cap.
Se laudă. Așteaptă altceva. Un 

scandal. între miliardari, așteantă 
să vadă în compania cui se dis
trează în noaptea asta cutare stea 
de cinema, ori — vă rog să mă 
scuzați — cu cine se va întreține 
în seara asta Regele Flitului, ori 
mai știu eu cine.

— Dacă nu va fi nici un scan
dal, ce faci?

— Viu și mîine noapte, și poi
mâine...

— Dar dacă după ce-i fotogra
fiezi și ei, nervoși că vor apare în
tr-o revistă de scandal... ce faci 
dacă-ți sparg aparatul de foto
grafiat ?

— De ce nu dă dumnezeu !... 
După stîlpul celălalt stă la pîndă. 
colaboratorul meu. îi fotografiază 
chiar în. momentul cînd îmi distrug 
aparatul. Iau pe o poză, din asta și 
o jumătate de milion.

Cobor din nou spre Fontana 
Trevi. Se luminează de ziuă și tu
riștii n-au deranjat paturile. I-a 
făcut Bernini, sculptorul Fontanei 
Trevi, să uite de somn...

locuitorul Romei este Fcrragosto. 
Adică vacanță de august. Toți ro
manii se respectă. Dacă nu plea
că în această perioadă din Roma 
înseamnă că sînt oameni de nimic. 
Mulți își iau bagajele și se duc 
cu ele în alt cartier al Romei. ,Ori 
pur și simplu pun un aviz la *'ișă 
pe care scrie : „Sînt în Ferragosto". 
Se ascund în casă numai ca să 
scape de bîrfă. Ë o tradiție.

Pantofii de la ușa 
camerei 28

öe la 1 la 15 august — 
Ferragosto!

Mă spăl pe ochi cu apa din Fon
tana Trevi și urc spre hotel pe jos. 
Trec mii de autoturisme spre auto
străzile Italiei. Portbagajele 
încărcate. Duc cu ele corturi, 
turi, paturi pliante etc. Bag 
seamă că mai toate turismele 
numere de Roma. Unde se duc 
manii?

Un ghid voluntar îmi explică :
— Dacă n-ar exista o ordonan

ță a municipiului, voi, turiștii, ați 
muri de foame.

— Cum adică ?
— De la 1 la 15 august, pentru

sînt 
pă- 

de 
au 

ro

Mă îndrept spre hotel Parioli 
unde știți că am fost găzduit, cu 
intenția să fac un duș și să por
nesc din nou prin Roma. Locuiesc 
la camera 27. Mă împiedic de niș
te pantofi. Niște pantofi pe care 
i-am văzut în fața camerei veci
ne și cu o seară înainte. Iau pan
tofii să-t pun la loc. Bag de sea
mă că sînt românești. Lucrați la 
Guban. Cobor la hotelier.

— Cine stă la camera 28 ?
— Dar ce s-a întîmplat ?
— Nimic Mă. interesează.
— Un compatriot de-al dum

neavoastră. Un român.
Alerg sus. Bat la Ușă. într-ade- 

văr un compatriot de-al meu, 
funcționar la Ministerul Comerțu
lui Interior. L-am mai cunoscut 
eu cîndva.

— Ți-am văzut pantofii la ușă, 
și ieri după-masă erau tot acolo. 
Ai venit la Roma să dormi ?

— Sînt foarte obosit.
— De ce nu te-ai dus la Sinaia 

să te odihnești ?
îl trag lîngă fereastră. Deasu

pra Romei apar zorile. Se-ngînă 
noaptea cu ziua. îl trag așadar la 
fereastră și-i zic :

— Nu sînt Nero, dar te întreb : 
îți place cum arde Roma ?

Omul se uită speriat 
cască. Continui :

— îți place cum e 
Roma ? Uite cum ard... 
lori... cu cît bun gust se face re
clama ! Reclama luminoasă ! Voi, 
de la comerțul interior, de ce t u 
luminați orașele noastre cu recla
me ?

— Eu lucrez în alt sector. Criti- 
că-i p-ăia.

— Uită-te mai atent la reclame, 
cît stai aici, și dă-le niște sugestii. 
Poți să-ți iei și notițe.

L-am luat pe compatriotul meu 
din așternut și l-am dus la cîteva 
„Tratorii" I-am atras atenția la 
sortimentele de gustări care se 
găseau la cinci dimineața. L-am 
rugat să fie atent și la felul. cum 
sînt serviți clienții. După ce am 
reușit să-l pun pe gînduri, l-am 
salutat.

Am plecat spre Neapoli, de unde 
vă voi trimite curînd salutări. Așa

la mine,

luminată 
cîte cu-

apele cunoaș-

Horia LIMAN
Geneva

Fine del secondo tempo !

Palermo. Portul șl muntele Pellegrino
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Mă învîrteam de vreo Ju
mătate de oră în jurul gri
lajului în speranța că o să 
reușesc să prind pe peliculă 
crocodilul ce dormita prin
tre bolovanii așezați acolo 
pentru decor. Un puști în
cerca să-l trezească aruneînd 
în el cu pietricele, dar diha- 
nia nici nu le lua în seamă. 
Se uita la noi cu ochii mari 
bulbucați, ca două faruri.

Vizitatorii nu prea se în
ghesuiau la grădina zoologi
că. Doar un fînăr înalt, bine 
făcut, cu pielea neagră, scli
pitoare, se uita curios și iro
nic la noi.

Nemaiputînd rezista, fînă- 
rul se apropie și, cu o ușoa
ră dojană în glas, spuse:

— Zău că nu merită atîta 
efort șopîrla asta.

— Care șopîrlă, zic eu, e 
un crocodil în toată legea.

Exemplarul 
mare, vreo doi metri.

— Asta ? Un fleac. Șl 
deasupra e pe jumătate 
șinat. Crocodilul, adaugă 
trebuie văzut în apă, în
viu. Este iute ca argintul 
viu. Și cînd iese la plajă și 
deschide gura, te frec fiori, 
nu alta.

— Și, mă rog, unde pot 
să văd șl eu un crocodil ve
ritabil ?

— E cam departe, lîngă 
Gaya. Și drumul e greu. Sa
vană, praf, dar mai ales se
tea...

A doua zi, plecînd de la 
Niamey, capitala Nigerului, 
spre Dosso, îmi propusesem 
să fac un ocol, pentru a ve
dea la Gaya crocodili. Prin- 
fr-o întîmplare, Sany, șoferul 
mașinii, era chiar tînărul de 
la grădina zoologică.

în sezonul secetos, savana 
este încremenită, prăfuită.

De pe colina pe care am 
urcat se vede panglica argin
tie a Nigerului, șerpuind do
mol, 
inundă 
molcome ale fluviului te îm
bie parcă să te răcoreșfl.

O mare de verdeață 
malurile, Valurile

Sany, cunoscător al locurilor, 
începe să-mi facă instructa
jul. - . .....................
mașină, 
crocodil 
spre mine să mă refugiez în 
ea.

— Cînd 
primejdioși, îmi spune el, 
colesc omul. Dar cum 
șfim dacă au servit masa... 

tot 
ri-

Să nu mă depărtez de 
iar dacă observ un 

că se îndreaptă

ti săfui nu sînt
o- 
nu

— Și cum o să stăm 
timpul în cuptorul ăsta ? 
postez eu.

— O, nu. Ne urcăm 
sfînca din apropiere. O 
pescuim și așteptăm.

...Trecuseră trei ore și n-am 
zărit nici un crocodil. începu
sem să 
Mă uitam 
oglinda 
fără să 
începe 
cum se 
Cu pușca este simplu. Ochești 
între piciorul din față șl ochi 
și tragi. Animalul mai face 
cîțiva pași, deschide gura lui 
enormă, hidoasă, duhnind a 
hoit, în timp ce sîngele înce
pe să se reverse făcînd 
clăbucl. încremenește ca și 
cînd ar dormi. Cum însă puș-

Pe 
să

pierd speranța, 
dezamăgit la 

ondulată a apei, 
zăresc nimic. Sany 
să-mi povestească 
vînează crocodilii.

ca este scumpă, vînătorii 
băștinași îl omoară cu un fel 
de lance făcută din bambus, 
lungă de vreo 7-8 metri. La 
capăt are un cuțit ascuțit. Oa
menii atacă în grup ziua, 
cînd crocodilul se întinde la 
soare cu gura deschisă și cu
noscuta pasăre, cu care se a- 
flă într-o dulce simbioză, îi 
curăță dantura, scoțînd bu
cățile de carne în putrefacție. 
Loviturile se dau în pariea 
de jos, lîngă picioare, unde 
pielea este mai subțire și nu 
este apărată de solzii osifi
cați ca pe spate. Operațiunea 
este plină de primejdii — o 
adevărată aventură. Dacă cro
codilul simte apropierea vî- 
nătorului, încearcă să scape 
și nu rareori face victime. 
Pielea lui însă este foarle 
prețioasă, iar cîștigul tentant.

Dar iată în apropiere un 
bot enorm și ochii aceia bul
bucați ca două faruri... au ie
șit dintr-o dată la suprafața 
apei. Se uită parcă la noi... Eu 
privesc spre el și un fior de 
groază mă cuprinde, părul se 
ridică măciucă. Sany mă prin
de de mină.

— Privește I Este mare. TU,

ce mare. De ce n-am o puș
că... șoptește el.

Mă strînge atît de tare că 
sînt gata să (ip, dar, fascinat, 
mă uit la crocodil. Avea vreo 5 

. metri și jumătate. Solzii de pe 
spate au reflexe verzui ca 
cele ale apei. Coada mare, 
puternică, turtită ca o vîsiă, 
are colfi de ferăstrău dea
supra. Lungimea ei este a- 
proape cît a corpului. Stă 
ca o broască în repaus, fără 
să facă vreo mișcare. Deo
dată, pleznește apa cu coada 
și dispare ca un glonț. Este 
uimitor cît de repede se miș
că aceste dihănii în apă. A- 
vea dreptate Sany : ca argin
tul viu.

începuse să se însereze. 
Instalați în mașină, așteptam 
din nou uifîndu-ne fix la plajă. 
Două exemplare ies maiestuos 
din apă, ca doi înotători 
după o cursă cîștigafă. Se ui
tă puțin pe plajă, apoi por
nesc în diagonală către tu
fișurile din apropiero. Picioa
rele lor scurte terminate cu 
o labă fac mișcări rifmice în 
timp ce coada attrnă moale, 
lăsînd In nisip o dîră ea un 
șarpe enorm.

— Au plecai la vînătoare, 
mă lămurește Sany. Peștele 
este bun, dar nici gazelele nu 
le displac, adaugă el.

— Gazelele ? I — întreb eu 
nedumerit. Dar ele sînt foar
te sprintene.

— Da ! încuviințează Sany. 
însă sînt și unele bolnave sau 
care fac imprudenta sa bea 
apă din locurile cu crocodili 
și ei le înhață. Dar de mîn- 
cat le mănîncă tot pe uscat.

Sany îmi povestește apoi 
despre obiceiurile crocodili
lor, despre felul cum își de
pun ouăle, de mărimea celor 
de gîscă. Au coaja tare, pie
trificată. O femelă depune de 
la 30 la 100 de ouă, alegîn- 
du-și un loc ferit în nisip. 
Soarele sau temperatura pro
dusă prin putrefacție asigură 
clocitul și după 8-10 săpfă- 
mîni iese un pui mare cît o 
șopîrlă care fuge repede în 
apă. Se spune că de obicei 
femela păzește ouăle și le 
dezgroapă înainte ca puii să 
iasă din găoace.

Regretam că se 
de-a 
team fotografia. Sany m-a li
niștit 
duce 
cîfiva pui de crocodili pe care 
îi cresc pentru piele. Crocodi
lii gàsifi la prietenii lui erau 
însă foarte mici (după cum 
se poate vedea din fotogra
fie), niște „șopîrle" blînde. 
Am rămas însă cu amintirea 
că, datorită lui Sany, am vă
zut cîfiva Crocodili adevărați.

însetase
binelea și nu mai pu-

spunîndu-mi că mă va 
la niște prieteni care au

Augustin BUMBAC
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Pe valurile
V„marii

F» • •irizei
„Marea“ Firizei — așa ti spun 

localnicii imensului lac de acu
mulare de la poalele Ignișului, 
tn bazinul căruia s-au adunat 20 
de milioane metri cubi de apă. 
„Lacul" se întinde pe o supra
față de 116 hectare, în spatele ba
rajului de la Strîmtori, impozan
tă construcție de beton care se 
ridică semeață în mijlocul peisa
jului maramureșean.

Apele Firizei și-au purtat, vre
me de secole, undele repezi çrin 
albia întreruptă doar de miniatu
rale cascade montane. Azi sînt 
zăgăzuite de un baraj înalt de 52 
de metri. In pîntecele său, barajul 
a înghițit peste 60 000 de metri 
cubi de beton. De la un mal la al
tul, „coronamentul“ are o lungime 
de 200 de metri.

Lucrare de amploare, sistemul 
hidrotehnic de pe rîul Firiza cu
prinde și alte obiective. La 300 
metri distanță, în aval de Strîm
tori, s-a construit barajul dever- 
sor denumit Berdu, înalt de 15 m. 
El are menirea de a crea un al 
doilea lac de acumulare-tampon. | 
Apa vine printr-un canal de a- | 
ducțiune săpat în tăriile munte- « 
lui cale de peste 4 km.

Devenită și un punct turistic 
îndrăgit încă de pe acum de ma
ramureșeni, „marea" Firizei a a- 
vut nevoie de unele amenajări. 
S-au construit o faleză și un de
barcader pe marginea lacului, s-a 
amenajat un platou pentru par
carea autovehiculelor, au fost 
deschise un restaurant și o ca
bană turistică. De curînd, „marea" 
Firizei a dobîndit și... flota sa pro
prie. „Vasul-amiral" e reprezen
tat de vaporașul „Firiza", care 
poate transporta la bord peste 70 
de pasageri. In prima zi de navi
gație au făcut o călătorie de agre
ment peste 2 000 de pasageri. Lor 
li se adaugă, bineînțeles, ceilalți 
iubitori de excursii pe apă, îm
barcați pe șalupe și bărci, care 
brăzdează zilnic, în lung și în lat, 
lacul de acumulare.

loan VLANGA 
coresp. „Scînteii"

Cronica
® i •1IW

RECEPȚIE CU PRILEJUL CELEI DE-A XX-A ANIVERSĂRI 
A ELIBERĂRII COREEI

Cu prilejul celei de a XX-a ani
versări a eliberării Coreei, luni 
după-amiază ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, Giăn Du 
Hoan, a oferit o recepție la restau
rantul „Pescăruș“.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Constan
tin Drăgan, Gogu Rădulescu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Petre 
Blajovici, Florian Dănălache, Petre 
Lupu, Mihai Dalea, Avram Buna- 
ciu, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu-

★

MESAJ
Cu ocazia celei de-a XX-a ani

versări a proclamării independen
ței Republicii Indonezia, tovarășul 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Popu
lare Române, a adresat dr. Suban- 
drio, prim-vice prim-ministru și 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Indonezia, un mesaj de 
felicitare.

Textul acestui mesaj a fost înmî- 
nat la Djakarta în ziua de 16 
august 1965.

SOSIREA AMBASADORULUI 
PAKISTANULUI 

1N REPUBLICA POPULARĂ 
ROMÂNĂ

La 15 august a.c. a sosit în Ca
pitală M. Shafqat, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Pakistanului în Republica Popu
lară Română.

La sosire a fost salutat de Dio- 
nisie Ionescu, ambasador, directo
rul Protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe.

★
George Macovescu, adjunct al 

ministrului afacerilor externe, a 
primit luni în audiență pe M. 
Shafqat, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de 
acreditare ca ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Pakista
nului la București. 

lui, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de știință și cultură, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. 
Română și alți membri ai corpului 
diplomatic.

In timpul recepției ambasadorul 
Giăn Du Hoan și tovarășul Gheor
ghe Apostol au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

★

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
DE FEMEI DIN UNIUNEA 

SOVIETICĂ
La invitația Consiliului național 

al femeilor din R. P. Română, luni 
a sosit în Capitală o delegație a 
Comitetului femeilor sovietice con
dusă de Olga Cecetkina, vicepre
ședintă a acestui comitet. Din de
legație mai fac parte Leida Sipria, 
membră a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Estonia, 
deputată în Sovietul Suprem al 
R.S.S. Estone, Elena Cekanova, 
președinta Comitetului executiv al 
Sovietului raional Smolnîi din Le
ningrad, și Angara Samorukova, 
candidată în științe geografice. De
legația a fost întîmpinată de Mia 
Groza, vicepreședintă a Consiliu
lui național al femeilor, Maria 
Ciocan, secretară a acestui consi
liu, Georgeta Dumitru, președinta 
Comitetului orășenesc al femeilor 
București, precum și de activiste 
ale C.N.F. Au fost de față, de a- 
semenea, reprezentanți ai Amba
sadei U.R.S.S. Ia București.

★
în legătură cu apropiata deschi

dere a Tîrgului internațional de 
toamnă de la Leipzig, atașatul co
mercial al R. D. Germane la Bucu
rești a oferit luni un cocteil în 
saloanele ambasadei.

(Agerpres)

întrecerea 
făurarilor 
de utilaj petrolier

(Urmare din pag. I-a)

In lupta pentru obținerea aces
tor rezultate, care fac cinste uzi
nei, s-au distins mulți turnători ca 
Gheorghe Adam sau Gheorghe Bre
tea, precum și maiștrii Nicolae Tran
dafir și Gh. Drăguț. Urmărind cu per
severență realizarea zilnică a sarci
nilor de plan, tînărul șef al secției, 
ing. Mihai Prahoveanu, e preocupat 
în același timp de problemele tehni
cii noi, căutînd continuu soluții care 
să ridice producția la un nivel de 
calitate superior.

— Una dintre problemele care ne 
preocupă, ne-a spus șeful secției, este 
cea a preparării amestecurilor pen
tru formare. Vrem să găsim o moda
litate nouă de preparare, care să re
ducă timpii morți, să ridice calitatea 
pieselor și productivitatea muncii.

Pentru studiul acestei probleme s-a 
format un colectiv, sub conducerea 
șefului secției, din care mai fac parte 
ing. Dumitru Gheuca, ing. Ion Andrei 
și tehnologul Dan Voiculescu. Se pre
conizează realizarea unei instalații 
complexe de preparare a amestecu
rilor. Tinerii ingineri au studiat pen
tru aceasta literatură de specialitate 
„la zi”. Ei se află în prezent în efapa 
de elaborare a proiectului, care ține 
seama de condițiile concrete ale tur
nătoriei, cum și de posibilitățile prac
tice de realizare a utilajelor în cadrul 
uzinei. Pe agenda lor de studiu fi
gurează și o altă problemă, disputată 
în literatura de specialitate, și anume 
problema cubilourilor mixte cu cocs 
și gaz metan. în dorința de a 
stimula activitatea de cercetare, tînă
rul ing. Dumitru Gheuca a propus 
crearea unor colective de cercetători, 
pe secții sau pe grupe de secții cu 
preocupări înrudite, care să ia în stu
diu problemele de tehnică nouă, cău
tînd soluții pentru munca practică. 
O rețea întreagă de asemenea colec
tive de cercetători — ne spune ingi
nerul — ar putea cuprinde marile 
noastre uzine, prelungind în cîmpul 
practicii activitatea de cercetare și 
studiu, legînd și mai sfrîns marile in
stitute de cercetări cu munca de crea
ție a inginerilor și tehnicienilor din 
uzine.

Am regăsit același spirit creator și 
în celelalte secții de la uzina „1 Mai”, 
iar pentru ilustrare ne vom opri în 
secția de uzinaj, unde lucrează cei 
mai mulți dintre muncitorii și tehni
cienii care făuresc utilajul petrolier 
românesc.

Și colectivul acestei secții obține 
cu regularitate rezultate bune, atît în 
lupta pentru îndeplinirea și depăși
rea planului, cîf și în lupta pentru 
calitate, pentru productivitate și eco
nomii. Strungari ca Tudor Angelescu, 
Ion Oprea, Gh. Crisfescu, frezori ca 
Radu Sîrbu, galvanizafori ca Marin 
Oprescu, rectificatori ca Gh. Gavrilă, 
sînt numai o parte dintre zecile de 
evidențiați în întrecere care ocupă 
în fiecare lună panourile de onoare. 
Șeful secției, inginerul Dumitru Mol- 
doveanu, definește prin chiar desti
nul lui drumul uzinei. Tînărul inginer 
s-a format practic aici, a crescut aici, 
mai întîi ca muncitor, iar apoi ca 
specialist A venit în uzină ca simplu 
lăcătuș, a învățat paralel cu produc
ția, a fost trimis de uzină la politeh
nică, a obținut diploma de inginer. 
De la începutul acestui an, tînărul 
inginer a preluat conducerea secției, 
vădind temeinice însușiri de organi
zator, fructificate în numeroase iniția
tive care au contribuit la ridicarea ni
velului tehnic și de organizare a pro
ducției. Pornind tocmai de la exigen

țele unei mai bune organizări a pro
ducției, șeful secției a supus unei ju
dicioase analize acest aspect al mun
cii, formulînd propuneri care se cu
vin reținute șl studiate de conducerea 
uzinei. între altele, inginerul preco
nizează ca fiecare dintre produsele 
importante să intre în fabricație în- 
fr-un flux tehnologic organizat pe ci
cluri mari. Aceasta ar duce la o sub
stanțială mărire a productivității, la 
ridicarea nivelului calitativ al piese
lor.

Marile idei șl inițiative se îmbină 
armonios cu munca practică concre
tă, la fiecare mașină, pentru precizia 
fiecărui reper, pentru economii. Adu
nate, cifrele mici devin dinfr-o dată 
Importante, dosemnînd un prestigios 
bilanț colectiv.

Cel mai frumos bilanț, cel care ma
terializează efortul, gîndirea șl matu
ritatea întregului colectiv al uzinei, 
sînt înseși modernele instalații care 
iau drumul cîmpurilor petrolifere din 
țară și de peste hotare.

Cercetarea 
geologică

(Urmare din pag. I-a)

Se desprinde necesitatea ca, 
în planul lucrărilor geologice 
pentru anii viitori, să se stabilească 
o proporție cit mai judicioasă în
tre eforturile care vor fi depuse 
pentru creșterea rezervelor in
dustriale de substanțe minerale u- 
tile și cele pentru crearea condi
țiilor de descoperire a noi rezerve 
de materii prime în perspectivă. 
O asemenea proporție va trebui să 
reflecte cît mai bine ritmul dez
voltării fiecărei ramuri industria
le, satisfacerea necesităților cres- 
cînde de materii prime ale eco
nomiei naționale.

Partidul pune în fața cadrelor de 
specialiști din domeniul geologiei 
și geofizicii, colectivelor întreprin
derilor și șantierelor de prospec
țiuni și de explorări sarcina de 
mare răspundere de a acorda cea 
mai mare atenție ridicării eficien
ței economice a activității geolo
gice. Sporirea rezervelor de sub
stanțe minerale utile și preciza
rea celor mai bune metode pen
tru valorificarea lor în condiții e- 
conomice constituie indicatorul cel 
mai important al eficacității cer
cetărilor geologice. De aici se des
prinde cu acuitate necesitatea ca 
lucrările de explorare să se facă 
în mod judicios, pe baza unor te
meinice studii de cercetare și de 
prospectare. Cu alte cuvinte, lu
crările de prospecțiune și explo
rare geologică trebuie să aibă o 
bază științifică certă, un rol deo
sebit în această privință revenind 
cercetării fundamentale.

în ultimii ani s-au înregistrat 
progrese în fundamentarea științi
fică a lucrărilor geologice. Se sim
te însă din ce în ce mai mult ne
voia lărgirii studiilor și sintezelor, 
atît la nivelul departamental, cît 
și în institutele specializate. în 
mod deosebit se pune această sar
cină în domeniul prospecțiunilor 
seismice, întrucît pînă acum rezul
tatele lucrărilor au fost insuficient 
interpretate și generalizate. în vi
itor, Institutul geologic va prelu
cra întregul material rezultat 
din lucrările seismice efectuate 
în ultimii ani și va întocmi hărți 
geofizice la anumite nivele geolo
gice și pe suprafețe mai extinse. 
Se vor crea astfel condiții pentru 
aprecierea mai exactă a perspec
tivelor existenței rezervelor de hi
drocarburi și de alte substanțe mi

nerale utile în zonele cercetate. 
Valorificarea cu eficiență ridicată 
a materialului geofizic și geologic 
existent face necesară stabilirea u- 
nei metodologii unitare de execu
tare a măsurătorilor geofizice și 
de interpretare a datelor furnizate 
de aceste măsurători.

Calea cea mai importantă pentru 
sporirea eficienței lucrărilor geolo
gice o constituie prospectarea din 
timp a structurilor cu aparatură 
geofizică modernă și amplasarea 
cît mal judicioasă a lucrărilor mi
niere și a forajelor de explorare. 
Pînă acum, prospectarea prin me
todele geologice și geofizice nu s-a 
făcut în toate cazurile complet, 
treeîndu-se uneori în grabă la exe
cutarea de lucrări de explorare mai 
costisitoare. Așa se explică de ce 
rezultatele și eficiența anumitor 
lucrări de explorare întreprinse de 
Comitetul geologic și de diferite 
ministere (Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei, Ministerul 
Minelor și Energiei Electrice etc.) 
nu s-au ridicat întotdeauna la ni
velul posibilităților. Practica a 
confirmat că efectuarea lucrărilor 
de prospectare prin cît mai multe 
metode, în funcție de condițiile 
geologice și de posibilitățile de ac
ces, conduce la concluzii mai cer
te în delimitarea structurilor și 
stabilirea necesității forajelor de 
explorare sau a lucrărilor miniere. 
Prospectarea complexă a solului și 
subsolului prezintă o și mai mare 
însemnătate în anii următori, dacă 
avem în vedere că majoritatea lu
crărilor geologice vor fi executate 
în condiții mai dificile decît pînă 
acum (adîncimi mai mari, densita
te de mineralizare mai scăzută). 
Este evident că lucrările geologice 
vor trebui să fie îndreptate în a- 
cele zone unde există suficiente 
date care să justifice cheltuirea 
fondurilor.

Cea mai mare parte a fondurilor 
de investiții destinate activității 
geologice în viitorul cincinal vor 
fi utilizate pentru lucrări miniere 
și foraje de explorare. Numai pen
tru explorarea de noi rezerve de 
hidrocarburi se vor executa cîte
va milioane de metri forați. Spre 
deosebire de forajul sondelor de 
adîncimi mici sau medii, forajul de 
explorare de mare adîncime — care 
va căpăta o mare extindere — ri
dică o serie de probleme legate de 
procesul tehnologic propriu-zis și 
de calitatea utilajelor și materia
lelor. Se cuvine ca specialiștii 
noștri și cei din unitățile Ministe
rului Industriei Petrolului și Chi
miei să studieze cu perseverență 
posibilitățile de îmbunătățire a re
gimului de lucru, de creștere a vi
tezelor de avansare, de obținere a 
unui volum sporit de informații 
geologice prin carotaje mecanice și 
geofizice. Pentru micșorarea chel
tuielilor de explorare, stabilirea 
amplasamentului sondelor trebuie 
făcută în așa fel îneît, pe lîngă ob
ținerea unor rezultate științifice și 
economice maxime, să necesite un 
volum minim de lucrări de supra
față.

în vederea ridicării nivelului 
tehnic al execuției lucrărilor geo
logice, s-au prevăzut pentru cin
cinalul viitor importante fonduri 
de investiții. Organizațiile de ex
plorări geologice vor fi înzestrate 
cu noi utilaje și aparate moderne 
cum sînt : instalații seismice, gra- 
vimetre, magnetometre, instalații 
de foraj, aparatură complexă de 
carotaj geofizic și altele. Utilajul 
de foraj se construiește în totali
tate în țară. Pentru folosirea cît 
mai deplină a acestuia, socotesc 
necesar ca uzinele noastre con
structoare de mașini să acorde 
întreaga atenție și asimilării de 
scule și dispozitive perfecționate 
ca prăjini, sape, racorduri specia
le, carotiere și altele.

Comitetul geologic, ca organ care 

are menirea să aplice politica 
partidului și guvernului în dome
niul geologiei în țara noastră, în
deosebi în problemele de orienta
re, coordonare și avizare a cerce
tărilor geologice, va căuta să fie 
la înălțimea sarcinilor care-i revin 
din Directivele Congresului al 
IX-lea al P.C.R. Pentru îndeplini
rea acestor sarcini, specialiștii din 
unitățile noastre vor realiza o 
gamă largă de lucrări, pornind de 
la cercetarea fundamentală și în
tocmirea hărților geologice de an
samblu și de detaliu, pînă la sta
bilirea posibilităților de valorifi
care economică a noilor zăcăminte. 
Totodată, va fi întărită munca de 
coordonare a lucrărilor geologice 
prin urmărirea îndeaproape a ac
tivității ministerelor, stabilirea vo
lumului și orientarea direcției ex
plorărilor etc. Vor fi elaborate 
norme generale de protecție și ex
ploatare rațională a zăcămintelor 
de substanțe minerale utile.

Prin munca lor fără preget și 
plină de inițiativă, specialiștii, in
ginerii, tehnicienii și muncitorii 
care-și desfășoară activitatea în 
domeniul geologic își vor aduce 
contribuția la lărgirea continuă a 
bazei de materii prime necesare 
dezvoltării în ritm susținut a eco
nomiei naționale în viitorul cinci
nal.

16 000 de scoli, un 
singur destinatar

(Urmare din pag. I-a)

Ținînd seama de numărul sporit 
de manuale ce trebuie să ajungă 
în școli în următoarele săptămini, 
au fost luate măsuri pentru scurta
rea drumului pe care cărțile îl au 
de parcurs între tipografii și școli. 
Spre deosebire de alți ani, ele nu 
vor mai face popas în depozitele 
regionale (ceea ce, după cum s-a 
semnalat și în presă, ducea la în- 
greunarea difuzării și uneori chiar 
la deteriorarea volumelor), ci vor fi 
expediate direct la bazele raionale, 
care le pun la dispoziția unităților 
de învățămînt.

Ministerul Învățămîntului, Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, Uniunea centrală a cooperati
velor de consum au constituit in 
toate regiunile și raioanele tării 
comisii care asigură instituțiilor de 
învățămînt numărul corespunzător 
de manuale, se îngrijesc ca fiecare 
școală să Intre în posesia tuturor 
titlurilor ieșite de sub tipar. Cred 
că e cazul să consemnăm inițiativa 
tovarășilor din regiunea Argeș și 
din alte părți, care au luat măsuri 
ca difuzarea să înceapă cu școlile 
din satele mai îndepărtate de cen
trele raionale.

Dată fiind însemnătatea deosebită 
a acestei largi acțiuni cu implicații 
profunde în pregătirea deschiderii 
noului an școlar și în desfășurarea 
procesului de învățămînt, e necesar 
ca tipografiile, care au o contribuție 
importantă la realizarea manuale
lor, să termine în cel mai scurt 
timp tirajele ce le revin. La rîndul 
lor, secțiile de învățămînt, comisii
le constituite pe regiuni și raioane 
au datoria să asigure depozitarea și 
transportul manualelor în condiții 
optime. Acum, cînd de ziua deschi
derii școlilor ne desparte mai puțin 
de o lună, toți cei cărora li s-a În
credințat nobila sarcină de a asi
gura manualele pe care partidul și 
statul le dau în dar elevilor trebuie 
să aibă ca principal obiectiv tn 
munca lor operativitatea.

Victorii împărțite în meciurile 
cu selecționatele Leningradului

Ieri seară, selecfiona- 
fele de baschet ale Le
ningradului au întîlnit 
din nou reprezentative
le studențești ale (ării 
noastre. Jucînd cu mai

multă ambifie, baschet
balistele noastre au 
cîștigat cu scorul de 
42—37 (17—21), revan- 
șîndu-se pentru Infrîn- 
gerile înregistrate sîm-

Campionatul de fotbal

Ecouri la prima etapă
Campionatul de fotbal a început. 

La ieșirile de pe stadioane, pe 
străzi, la fiecare adunare familiară 
sau prietenească, faza x din me
ciul y, ratarea Iul Cutărescu de 
Ia numai cîțiva metri de poartă 
trec la primul punct al discu
țiilor de peste tot. La cele 
văzute din tribună sau din țața 
televizoarelor, adăugăm și noi 
cîteva mici observații...

• Oaspeții au prins curaj... 
Dar așa cum stă bine unui oaspete 
la fotbal : adică să-și dispute vic
toria cu ardoare, cu ambiție, cu cu
tezanță Etapa de duminică nu s-a 
mai soldat, ca de obicei, cu succese 
în serie ale gazdelor. Numai trei 
dintre echipele care au jucat în 
fafa propriilor spectatori au în
vins: Rapid. Știința Timișoara, 
C.S.M.S. Iași. Totuși, cu excepția 
rapidiștilor. după multe emoții. 
Oaspeții au marcat 11 goluri fată 
rjp numai 10 reușite de echipele- 
gazdă. Nu e rău. De meciuri e- 
chilibrate. deschise are nevoie 
campionatul, fotbalul nostru. E 
un pas înainte fată de Întrecerile 
anterioare.

• Piticii în echipament roșu- 
negru. Mingile obraznice sau ne
meșteșugit lovite, care au părăsit 

băfă (49—53) șl dumi
nică (50—52). La mas
culin victoria a revenit 
oaspefilor, după pre
lungiri, cu 73—72 (33— 
36; 64—64).

suprafața de joc a stadionului 
bucureștean „23 August", au fost 
readuse la locui lor de 12 puști In 
tricouri roșii și chilofi negri. Disci
plina lor în timpul cuplajului, „co
locviile“ din pauze cu un om nins 
de ani — antrenorul lor, D. Ba- 
cinschi — au surprins plăcut. „Pi
ticii“ sînt componenti ai Centrului 
de antrenament „23 August“, care 
au preluat sarcina repunerilor de 
mingi în teren la jocurile de cate
goria A de pe marele stadion. Lec
ții practice pentru micuții fot
baliști, lecții cu „actori“ de seamă. 
Iau parte numai cei care se evi
dențiază la antrenamentele din 
cursul săptămînii. Ca miine, unii 
dintre ei vor ajunge in rolul inter
naționalilor de astăzi.

• Gornea. Tinărul portar de la 
Steaua are, indiscutabil, vina sa 
pentru ambele goluri primite du
minică. Păcat că cel mai puțin 
virstnic dintre apărătorii porții mi
litare a greșit la debutul noului 
campionat. Sperăm însă că antre
norii llie Savu și Francise Zavoda, 
care i-au acordat cu curaj titula
tura, îi vor oferi prilejul unei 
reabilitări. Gornea rămîne un ele
ment de talent al noii generații și 
o merită I

Ef. I.

București-Djakarta, aproximativ 
14 000 kilometri. Drum lung, o trei
me din circumferința Pămîntului. 
Dar Ia capătul lui călătorul nu va 
regreta că l-a făcut.

Indonezienii își denumesc pa
tria „țara de la Sabang la Merau- 
ke”. Sînt cele două localități si
tuate în extremitățile vestică și es
tică ale colierului de insule veș
nic verzi, în număr de zece mii, 
care alcătuiesc teritoriul indone
zian. Cu o suprafață de 1 904 345 
km pătrați și o populație de 104 
milioane de locuitori, Indonezia 
este una dintre marile țări ale lu
mii.

Pășind pe pămîntul ei, nu știi 
ce să admiri mai întîi. Fermecă
toarele frumuseți ale naturii ca și 
acelea făurite de mîna omului, 
imaginea plină de viață a marilor 
orașe ca și vastele întinderi aco
perite de junglă, tradițiile și le
gendele străvechi transpuse în 
muzică șl dans, ca șl edificiile de 
cultură durate în timpurile noas
tre — totul se întipărește în min
tea vizitatorului cu o forță de ne
crezut. Dar cea mai puternică im
presie ți-o lasă oamenii, po
porul acesta ospitalier șl talentat, 
care-și iubește cu ardoare patria, 
prețuind totodată munca și crea
țiile celorlalte popoare. Aceste 
trăsături și sentimente ți se dez
văluie cînd stai de vorbă cu oa
meni din oricare parte a Indone
ziei. Șl gîndindu-mă la acești oa
meni, îmi imaginez însuflețirea și 
entuziasmul pe care ei le manifes
tă astăzi, cînd sărbătoresc împli
nirea a două decenii de la procla
marea Republicii Indonezia.

Scurt itinerar javanez
Deși are o suprafață de numai 

132 000 kilometri pătrați, fiind a 
treia insulă ca mărime în arhipe
lagul indonezian. Java cuprinde 
cam două treimi din populația în
tregii țări și cele mai importante 
orașe ale Indoneziei.

O călătorie prin Java familiari
zează în mare măsură călătorul 
cu istoria și realitățile actuale ale 
Indoneziei. Impresiile încep să se 
sedimenteze temeinic chiar din 
capitală, orașul Djakarta, cu popu

lația lui de patru milioane de lo
cuitori, cu magistralele sale largi 
și pline de tumult din zori și pînă 
în noapte, cu importantele sale e- 
dificii și instituții.

Orașul a fost întemeiat în anul 
1527, în timpul regatului Padjad- 
jaran, sub numele de Sunda Ke- 
lapa, ca apoi să primească nume
le de Djajakarta — cetatea victo
riei înfăptuite. Denumirea de Ba
tavia, ce i-a fost dată odinioară 
de colonialiștii olandezi, n-a re
zistat în fața demnității naționale 
și dragostei de libertate a poporu
lui indonezian.

Interesul viu al indonezienilor 
pentru istoria capitalei și a țării lor 
se vede și din afluxul mare de vizi
tatori la Muzeul Central din Dja
karta, extrem de bogat în relicve 
ale trecutului acestui popor cu 
tradiții milenare. Nu departe de 
muzeu se află Palatul Merdeka

INDONEZIA ȚARA INSULELOR 

VEȘNIC VERZI
(Independenței) și Palatul Negara 
(de Stat), la rîndul lor adevărate 
galerii de artă, adăpostind renu
mita colecție de picturi a preșe
dintelui Sukarno.

înainte de a părăsi capitala, 
drumul trece pe la cimitirul „Kali 
Bata”, unde sînt înmormîntați eroii 
căzuți în lupta pentru independen
ța Indoneziei ; e o adevărată gră
dină de magnolii, căci Indonezia 
este țara în care în același timp 
înmuguresc florile, înfloresc flori
le și se scutură florile.

Acest fapt îl ilustrează din plin 
o călătorie în oricare parte a țării, 
dar mai ales renumita grădină 
botanică de la Bogor „Kebun 
Raja”, la numai 60 km de Djakar
ta, unde facem un scurt popas. 
De la Bogor la Bandung, drumul

■■SB

trece peste munți nu prea înalți, 
cu izvoare cu apă rece șl curată, 
care susură sub un soare ecuato
rial torid. Totul în jur — vegeta
ția munților, a văilor, culturile de 
ceai și terasele orezărillor sînt 
verzi.

Iată șl Bandungul, orașul care 
a găzduit, în 1955, prima conferin
ță a țărilor afro-asiatice și unde-și 
are sediul Adunarea Supremă 
Consultativă Populară (Provizorie) 
a Indoneziei. Orașul este un cen
tru industrial relativ dezvoltat, a- 
vînd o fabrică de cauciuc, atelie
re de căi ferate, o fabrică de chi
nină, fabrici de textile, conserve 
etc, precum și un însemnat centru 
științific și de învățămînt.

în continuarea călătoriei noas
tre ne-am oprit puțin în localita
tea Pasuruan, unde am vizitat fa
brica de montat vagoane. Aici, o 
surpriză. într-una din secții, un 

inginer mi-a urat bun venit nu în 
limba indoneziană, ci în limba ro
mână. Observîndu-mi surprinde
rea, el a adăugat : „Am montat 
aici peste 2 100 de vagoane româ
nești, care circulă fără întrerupe
re și fără să fi avut vreun defect. 
Sînt bune vagoanele dv. De unde 
cunosc cuvinte românești 7 E sim
plu. Am făcut o perioadă de prac
tică în România, la uzina din 
Arad”.

Intrăm în Jogjakarta, un stră
vechi oraș indonezian. Monumen
te istorice și religioase dHx apro
pierea orașului datează încă din 
secolele VII—VIII (Borobudur, Men- 
dut) și secolul IX (Prambanan). 
Orașul are vechi tradiții de luptă 
anticolonialistă. De numele lui este 
legată răscoala condusă de prin

țul Diponegoro (1825—1830). Răs
coala care a pricinuit mari pier
deri colonialiștilor a fost însă înă
bușită cu cruzime. Conducătorul 
ei, Diponegoro, a fost exilat în o- 
rașul Makassar din insula Su
lawesi, unde a și murit.

Populația orașului a dat mari 
jertfe și în lupta împotriva co
tropitorilor japonezi, în timpul ce
lui de-al doilea război mondial.

Progresul și pacea — 
aspirații majore

Indonezia este o țară cu mari 
resurse și avuții naturale. „Dacă 
înfigi un băț în pămînt, el va 
rodi' — spune o zicală indonezia- 
nă. Și este mult adevăr în ea. So
lul țării este de o fertilitate rar în- 
tîlnită. El asigură vegetale, fruc
te, rădăcinoase de o mare consis

tență. Undeva, lîngă Jogjakarta, 
am gustat o dată fructul arborelui 
de pline. Localnicii îi zic „sokon”. 
Dacă e fiert și apoi copt aduce a 
pîine, dar dacă este prăjit în gră
sime are gust de cartof.

Principala ramură a economiei 
indoneziene este agricultura. Su
prafața agricolă a țării este de 
50—55 milioane de hectare, dintre 
care în prezent numai 17 milioane 
sînt adaptate culturilor. însă chiar 
în aceste condiții. Indonezia ocu
pă al doilea loc în producția mon
dială de cauciuc (600 000 de tone 
în 1964) și nuci de cocos (700 000 
de tone pe an), primul loc în pro
ducția de chinină, un loc de frunte 
în producția de ceai și trestie de 
zahăr, realizînd totodată însemna

te cantități de orez, cafea, cacao 
etc. în adîncurlle pămîntului se 
ascund importante zăcăminte de 
petrol, gaze naturale, cositor, bau
xită, mangan, cupru, fier, platină, 
argint etc.

Menținut vreme îndelungată de 
către colonialiști în înapoiere și 
mizerie, poporul indonezian vă
dește dorința vie de a lichida ur
mările trecutului, de a-și dezvolta 
economia și cultura, de a asigura 
înflorirea patriei. Progresele dobîn- 
dite pe această cale sînt urmărite 
cu satisfacție de prietenii săi de 
pretutindeni.

Unul dintre prietenii mei indone
zieni mi-a dat o broșură intitulată 
„Manipol", abreviere a lucrării 
„Manifestul politic al Republicii 
Indonezia", în care se arată că 
politica externă a Republicii Indo
nezia are un caracter independent 
și activ, antiimperialist și anticolo
nialist, care servește interesele 
independenței naționale a Indone
ziei, luptei pentru independența na
țională a tuturor popoarelor și lup
tei pentru apărarea păcii în lume, 
împreună cu celelalte popoare iu
bitoare de pace, indonezienii con
damnă agresiunea imperialistă din 
Vietnam, își exprimă solidaritatea 
cu lupta dreaptă a poporului viet
namez.

Atașamentul comun față de cau
za libertății popoarelor, a păcii și 
progresului face ca popoarele 
român și indonezian să nutreas
că reciproc sentimente de caldă 
prietenie. Relațiile de priete
nie și colaborare statornicite 
între România și Indonezia se dez
voltă continuu, între cele două țări 
avînd loc schimburi economice, o 
colaborare tehnico-științifică și cul
turală, care se dovedesc reciproc 
avantajoase și aduc o contribuție 
la promovarea ideilor păcii și coo
perării internaționale.

Astăzi, cînd poporul indonezian 
sărbătorește împlinirea a 20 de ani 
de la proclamarea independenței 
țării sale, poporul român îi împăr
tășește din inimă bucuria și îi tri
mite calde urări de succes în mun
ca pentru înflorirea și prosperita
tea patriei sale.

I. S. ARMENCESCU



SJ JE PESTE HOTARE
După hotârîrea Franței 

de a boicota C. E. E.

OBSTACOLE 
LA TRATATIVELE 
„RUNDEI KENNEDY“

BRUXELLES 16 (Agerpres). — 
Partenerii Franței în Piața co
mună sint foarte îngrijorați de 
hotărîrea acesteia de a continua să 
boicoteze C.E.E., fapt care ar pu
tea constitui un obstacol în vii
toarele tratative ale „rundei Ken
nedy“ pentru reducerea tarifelor 
vamale.

Cele șase țări membre ale Pie
ței comune vor prezenta, fiecare 
din ele, propuneri privind politica 
agrară față de parteneri, pentru a 
se ajunge la o înțelegere pînă la 
16 septembrie cînd se preconizea
ză să aibă loc o reuniune a G.A.T.T. 
(acordul general pentru tarife și 
comerț). Pînă în prezent „cei șase“ 
nu au hotărît, însă, prețurile unora 
dintre produsele agricole în comer
țul intercomunitar. Este vorba de 
unele produse — cum ar fi carnea 
de vită și de porc, orezul și altele, 
în absența Franței, partenerii a- 
cesteia nu pot ajunge la nici o ho- 
tărîre.

S-a propus ca la începutul lunii 
septembrie să se organizeze o în- 
tîlnire a miniștrilor agriculturii ai 
țărilor Pieței comune. Partenerii 
Franței speră că aceasta va accep
ta să participe la reuniune. Dar, 
după cum se știe, la 30 iunie cînd 
Franța a părăsit lucrările Pieței 
comune agricole, datorită faptului 
că nu a acceptat controlul din par
tea unei organizații supranatio
nale (parlamentul vest-european 
de la Strassbourg), reprezentanții 
Franței au declarat că nu mai par
ticipă la rezolvarea problemelor 
comunitare.

Dezvăluirile ziarului 
„Washington Post"

Un plan de folosire 
a forței împotriva 
constituționaliștilor 
dominicani

Referindu-se la propunerile 
O.S.A de reglementare a crizei din 
Republica Dominicană, ziarul „Was
hington Post“ a dezvăluit duminică 
existența unui plan privind folo
sirea forței împotriva sectorului 
constituționaliștilor din Santo Do
mingo. Potrivit ziarului, dacă pro
punerile O.S.A. „nu vor fi aproba
te de colonelul Caamano“ este pro
babil ca forțele de ocupație „să 
încercuiască zona constituționaliș- 
tilor pentru a împiedica intrarea 
persoanelor în interiorul ei“. Zia
rul menționat arată, pe de altă 
parte, că în cazul instalării unui 
guvern provizoriu sub președinția 
lui Hector Garcia Godoy acesta va 
folosi aceleași forțe de poliție care 
se află în prezent în serviciul jun
tei de dreapta, condusă de genera
lul Imbert Barreras.

Ciocniri între populația
de culoare și politie

U. P. I.: „O bătălie a celor proscriși"

LOS ANGELES 16 (Agerpres). —- 
Luni au fost reluate ciocnirile din
tre populația de culoare din Los 
Angeles și poliție. Această mișcare, 
pe care autoritățile o consideră 
„insurecțională“, este caracterizată 
de agenția UNITED PRESS IN
TERNATIONAL drept „o bătălie a 
celor ce nu au împotriva celor 
bngați, o luptă a proscrișilor împo
triva autorităților locale“.

Concentrarea 
polițienești nu a putut 
noi tulburări în 
din Los Angeles. O patrulă de po
lițiști a deschis

masivă de forțe 
preveni 

cartierul Watts

lițiști a deschis foc asupra unui 
grup de negri, care au încercat să 
treacă peste barierele instalate în 
jurul cartierului. Incidente puter
nice s-au produs și în regiunea 
portului Los Angeles. Agenția 
U.P.I. menționează că, în cursul 
incidentelor au fost înregistrate 
noi victime. Bilanțul celor șase 
zile de ciocniri reprezintă : 33 de 
morți. 809 răniți, 2 760 arestați iar 
pagubele materiale sînt evaluate 
Ia 175 milioane dolari. Peste 7 000 
de polițiști și 15 000 de soldați din 
trupele gărzii naționale au fost 
aduși de urgență la Los Angeles. 
Poliția, menționează agenția Asso
ciated Press, a înlăturat cea mai 
mare parte a baricadelor instalate 
de populația de culoare în cartie
rul Watts. Cu toate măsurile de 
represiune luate de autorități, si
tuația se menține încordată, cioc
nirile extinzîndu-se și în alte car
tiere din oraș.

SAIGON: Puternică explozie la cartierul general
al poliției sud-vietnameze

SAIGON 16 (Agerpres). — O puternică explozie a zguduit in pri
mele ore ale dimineții de luni clădirea cartierului general al poliției 
sud-vietnameze, situată în plin centrul Saigonului.

Atît clădirea principală, cît și cele 
auxiliare, precum și locuința di
rectorului poliției au avut de sufe
rit de pe urma exploziei. Potrivit 
agenției Associated Press, grupul de 
patrioți, care a pus la cale explo
zia, a pătruns cu ajutorul a două 
mașini în curtea poliției — păzită 
de ziduri puternice, sîrmă ghimpa
tă și baricade cu saci de nisip, pre
cum și de gărzi înarmate. în 
cursul schimbului de focuri ce a 
avut loc, trei polițiști au fost uciși 
și alți 30 răniți, între care și cîțiva 
„consilieri“ americani. Trei mașini 
din curtea poliției au luat foc. A- 
genția France Presse, care subli
niază că „autorii exploziei au ac
ționat cu multă precizie“, mențio
nează că în clădire se afla una din 
„secțiile speciale“ ale poliției, unde 
se pare că aveau loc interogatorii
le. Imediat după explozie, care a 
provocat dărîmarea unuia din zi
durile clădirii principale, întregul 
cartier general a fost înconjurat 
de puternice forțe polițienești, pre
cum și de aproximativ 50 de con

După explozia de la Saigon (Telefoto : Agerpres)

GRECIA

CRIZA POLITICA IN A DOUA LUNĂ
ATENA 16. Corespondentul Ager

pres, C. Alexandroaie, transmite : 
Criza politică din Grecia a intrat 
duminică în cea de-a doua lună și 
lupta dintre diversele tendințe po
litice continuă. După cît se pare, 
însă, nici una dintre ele nu și-a 
asigurat pînă în prezent vreun a- 
vantaj substanțial.

Liderul partidului Uniunea de 
centru și circa 120 de deputați, 
plus 22 deputați ai E.D.A., se men
țin pe poziția „guvern Papandreu 
sau alegeri în 45 de zile“, în timp 
ce deputății dreptei, în număr de 
107, plus 24 deputați de centru, res
ping această cale de rezolvare a 
crizei politice. Ceilalți deputați sînt 
nedeciși.

Luni, Stephanopoulos, fost vice
președinte în guvernul Papandreu,

1

Focuri sporadice de arme s-au 
înregistrat în cursul zilei de luni și 
la Hollywood, Highland Park, El 
Sereno, Wilmington, Pacoima și 
alte localități din apropierea ora
șului Los Angeles. O violentă cioc
nire s-a produs, de asemenea, la 
San Diego, localitate situată în 
apropierea graniței cu Mexicul. în 
încercarea de a pune capăt ciocni
rilor, autoritățile locale au declarat 
că vor lua toate măsurile, folosind 
întregul arsenal de care dispun 
pentru „a restabili calmul“.

La Chicago, potrivit anunțului 
poliției, au fost reprimate duminică 
manifestațiile negrilor 
zate ca fiind „cele mai 
ultimii 13 ani“. Poliția 
numeroase arestări. 

caracteri- 
mari din 

a efectuat

Duminică, la Los Angeles

silieri de poliție americani îmbră- 
cați în civil.

★
SAIGON 16 (Agerpres). — în- 

cepînd de duminică noaptea în ju
rul pozițiilor deținute de trupele 
guvernamentale sud-vietnameze și 
americane la Duc Co au avut loc 
noi lupte. Pista aeroportului mili
tar de lîngă această localitate a 
fost în tot cursul nopții ținta mor- 
tierelor patrioților sud-vietnamezi. 
La 35 km de Guang Tri, ele
mente ale mai multor batalioane 
guvernamentale, care întreprind 
de cîteva zile „operații de depis
tare“ au avut luni primul contact 
cu trupe ale Frontului Național de 
Eliberare.

Alte lupte au fost semnalate la 
sud de Saigon. Un comunicat din 
Saigon a anunțat că în ultimele 24 
de ore aviația guvernamentală și 
americană a întreprins 308 misiuni 
de bombardament asupra zonelor 
unde se presupune că acționează 
patrioții sud-vietnamezi.

și Tsirimokos, fost ministru de in
terne, au depus la Prezidiul parla
mentului o declarație prin care cer 
să fie considerați ca independenți. 
Inițial era vorba ca această decla
rație să fie semnată și de deputății 
centrului care sprijină această ini
țiativă. Nu se cunosc însă motivele 
pentru care s-a renunțat la această 
procedură. Ziarul „Ta Nea“ subli
niază că „în general, atitudinea de- 
putaților de centru este foarte 
mult influențată de spiritul de 
combativitate care domnește în 
rîndurile maselor populare“.

în același timp, se anunță că trei 
dintre deputății de centru care au 
votat zilele trecute în favoarea 
„soluției Stephanopoulos“ și-au re
vizuit poziția, declarînd că-1 spri
jină pe Papandreu. Același lucru 
l-au făcut și doi din cei patru de
putați ai centrului, care au votat 
în parlament în favoarea guvernu
lui Novas.

între timp, liderul partidului 
Uniunea de centru, Papandreu. 
pregătește planul unei campanii 
politice „prin care va cere poporu
lui să-și mențină vigilența pentru 
apărarea democrației“ (Atinaiki). 
Este vorba de organizarea unor 
mitinguri de masă în diferite orașe 
ale Greciei, în cadrul cărora Pa
pandreu va explica cauzele demi
terii sale și ale situației actuale. 
Liderul centrului va fi însoțit de 
toți deputății care au rămas cre
dincioși liniei sale politice.

Luni la prînz s-a întors din 
Corfu regele Constantin, pentru a 
continua convorbirile cu consilierii 
săi asupra posibilității rezolvării 
crizei. Cercurile politice și obser
vatorii diplomatici din Atena con
sideră ca foarte probabilă acorda
rea mandatului de a forma guver
nul lui Tsirimokos sau Stephano
poulos.
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VIEN A. Vicecancelarul Austriei, 
dr. Bruno Pittermann, a vizitat 
standul românesc din cadrul Tîrgu- 
lui internațional al lemnului de la 
Klagenfurt. înaltul oaspete a apre
ciat pozitiv calitatea exponatelor.

MOSCOVA. în comunicatul co
mun asupra vizitei în U.R.S.S. a 
regelui afgan, este exprimată con
vingerea că relațiile dintre Uniu
nea Sovietică și Afganistan con
stituie o expresie a aplicării 
principiilor coexistenței pașnice. 
S-a hotărît prelungirea pe termen 
de 10 ani a Tratatului de neutrali
tate și neagresiune. Cele două țări 
și-au exprimat îngrijorarea în le- 
qătură cu înrăutățirea situației din 
Vietnam și au declarat că proble
ma vietnameză poate fi rezolvată 
numai pe baza acordurilor de la 
Geneva din 1954. Regele și guver
nul Afganistanului i-au invitat pe 
Leonid Brejnev. Alexei Kosîghin 
și Anastas Mikoian să facă o vi
zită de prietenie în Afganistan. 
Invitația a fost acceptată.

TOKIO. Congresul extraordinar 
al Partidului socialist din Japonia, 
care s-a încheiat luni, a adoptat o 
rezoluție în care îi îndeamnă pe

Un interviu 
al iui Ho Și Min

HANOI 16 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat corespondentului 
ziarului „Le Monde“, președintele
R. D. Vietnam, Ho Și Min, a reafir
mat poziția guvernului R. D. Viet
nam, potrivit căreia poporul sud- 
vietnamez trebuie lăsat să-și re
zolve singur problemele sale, fără 
nici un amestec din afară, pe baza 
programului Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. 
singurul reprezentant adevărat al 
poporului sud-vietnamez.

Ho Și Min a răspuns afirmativ 
la întrebarea dacă R. D. Vietnam ar 
accepta existența unui Vietnam de 
sud autonom și neutru, dispus să 
stabilească relații frățești cu Viet
namul de nord, în cazul în care 
poporul sud-vietnamez va dori a- 
cest lucru. El a adăugat că „o dată 
cu pregătirile în vederea reunifi- 
cării naționale a Vietnamului pe 
baze pașnice, în conformitate cu 
programul Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud și 
programul Frontului Patriei din 
Vietnam, întregul popor luptă acum 
cu toate forțele împotriva agresiu
nii americane, pentru apărarea R.D. 
Vietnam, eliberarea Vietnamului de 
sud și înfăptuirea reunificării paș
nice, țelul suprem al tuturor viet
namezilor".

Răspunzînd la alte întrebări, Ho 
Și Min a subliniat că „guvernul
S. U.A. trebuie să dea dovezi palpa
bile că acceptă poziția guvernului 
R. D. Vietnam, care corespunde 
prevederilor politice și militare 
fundamentale ale acordului de la 
Geneva din 1954 cu privire la Viet
nam. Guvernul S.U.A. trebuie să 
pună capăt imediat atacurilor ae
riene asupra teritoriului R. D. Viet
nam și războiului agresiv împotriva 
părții sudice a țării și să-și retra
gă din această regiune toate trupe
le și materialele de război“.

Demisia cabinetului 
sud-coreean

SEUL 16 (Agerpres). — După 
cum anunță agențiile de presă, în
tregul cabinet sud-coreean și-a 
prezentat luni demisia președinte
lui Pak Cijan Hi.

Agenția U.P.I. informează că, 
prezentîndu-și demisia, membrii 
cabinetului au declarat că ei ofe
ră președintelui Pak Cijan Hi mînă 
liberă pentru a reorganiza ad
ministrația și conducerea partidu
lui democrat-republican după rati
ficarea controversatului tratat pri
vind' normalizarea relațiilor japo
no—sud-coreene.

După cum anunță agenția France 
Presse, președintele Pak Cijan Hi 
a refuzat să accepte demisia colec
tivă a cabinetului sud-coreean.

cetățenii japonezi să intensifice 
lupta împotriva agresiunii ameri
cane în Vietnam, pentru împiedi
carea ratificării tratatului japono—- 
sud-coreean, împotriva înrăutățirii 
situației materiale a oamenilor 
muncii.

CARACI. In virtutea acordului 
privind încetarea focului in regiu
nea de frontieră Kutch, India și Pa
kistan au procedat la un schimb de

SCURTE ȘTIRI
prizonieri luați în timpul inciden
telor care au avut loc in această 
zonă. După cum s-a mai anuntat, 
acest acord a fost încheiat luna tre
cută urmînd să fie definitivat pes
te cîteva zile de miniștrii de exter
ne ai celor două țări.

urma tratativelorTIRANA. în
dintre guvernul R. P. Albania și 
guvernul Republicii Indonezia s-a 
hotărît stabilirea relațiilor diplo
matice între cele două țări și 
schimbul de reprezentanți diploma
tici la nivel de ambasadori.

ÎN ÎNTÎMP1NAREA 
SĂRBĂTORII
NAȚIONALE
A ROMÂNIEI

HELSINKI 16 (Agerpres). — In în- 
fîmpinarea celei de-a 21-a aniversări 
a eliberării României, în orașul Rova
niemi din nordul Finlandei a fost des
chisă expozifia de fotografii „Repu
blica Populară Română în plin pro
gres”. Tuure Salo, primarul orașului 
Rovaniemi, rostind cuvînful de des
chidere, a arătat că expoziția româ
nească va contribui la o mai bună 
cunoaștere reciprocă a popoarelor ro
mân și finlandez. La deschiderea ex- 
pozifiei au participat numeroase per
sonalități, printre care Mietfunen, gu
vernatorul regiunii.

TOKIO 16 (Agerpres). — In înfîm- 
pinarea celei de-a 21-a aniversări a 
eliberării României, la Tokio a avut 
loc o adunare organizată de Asocia
ția de prietenie Japonia — România. 
Atsushi Naono, specialist japonez 
care a vizitat R. P. Română, a vorbit 
despre viațaxnouă a poporului ro- 
mîn.

BERNA 16 (Agerpres). — în legă
tură cu cea de-a 21-a aniversare a zi
lei de 23 August, ambasadorul R. P. 
Române în Elveția, V. Dumitrescu, a 
organizat, în sala cinematografului 
„Eiger” din Berna, o gală cu filmul 
artistic românesc „Valurile Dunării”, 
la care au participat reprezentanți ai 
autorităților federale și orășenești, 
ambasadori și alți membri ai corpu
lui diplomatic, ziariști.

Comunicat comun
MOSCOVA 16 (Agerpres). — în 

urma vizitei oficiale în U.R.S.S. a 
lui Suat Hayri Ürgüplü, primul 
ministru al Turciei, a fost dat pu
blicității un comunicat în care 
cele două părți au relevat necesi
tatea unor eforturi pentru a se 
contribui la destinderea încordării 
internaționale și întărirea păcii ge
nerale.

în comunicat se subliniază, de 
asemenea, însemnătatea O.N.U. ca 
„factor important pentru menți
nerea păcii și securității interna
ționale“.

U.R.S.S. și Turcia „consideră ne
cesar să sprijine eforturile în ve
derea dezarmării generale și to
tale sub un control internațional 
eficient și și-au exprimat speranța 
în realizarea unei înțelegeri între 
state cu privire la măsuri parțiale 
de natură să contribuie la dezar
marea generală și totală“.

Guvernele celor două țări au de
clarat că, atît pe plan internațional 
general, cît și în legătură cu Ci
prul, orice fel de conflicte tre
buie rezolvate pe cale pașnică, pe 
baza drepturilor legitime și a prin
cipiilor dreptății.

Stația automată so
vietică „Sonda-3“ a 

această imagine 
a trecut prin 

Lunii, la circa 
10 000 km. Traiecto
ria de zbor a fost 
astiel calculată Incit 
fotografiile să prindă 

șl „pata albă“ — 
acea parte a feței 
invizibile a Lunii ne
cuprinse tn fotogra
fiile efectuate de 

„Lunik-3"

SOFIA. La 15 august, la Burgas 
(R.P. Bulgaria) s-a deschis Balca

niada cîntecului popular, la care 
participă soliști și instrumentiști 
din Albania, Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, România și Turcia. Din 
tara noastră participă formația de 
muzică populară condusă de Ionel 
Banu.

MOSCOVA. La Moscova s-a a- 
nunțat oficial că U Thant, secretar 

general al O.N.U., a numit în func
ția de adjunct al secretarului ge
neral pentru problemele politice si 
ale Consiliului de Securitate pe 
diplomatul sovietic Aleksei Neste
renko. înainte acest post a fost o- 
cupat de Vladimir Suslov.

BONN. Primul ambasador al 
Izraelului în R. F. Germană, Asher 
Ben Nathan, a sosit luni la Bonn. 
După cum se știe, săplămina tre
cută a sosit la Tel Aviv ambasado
rul vest-german. Stabilirea relatii-

După cum s-a anunțat în ziarul 
de ieri, duminică dimineața au so
sit la Djakarta președintele Con
siliului de Stat al R. P. Române, 
Chivu Stoica, împreună cu mi
nistrul afecerilor externe, Corneliu 
Mănescu, pentru a participa la săr
bătorirea celei de-a 20-a aniversări 
a proclamării independenței Indo
neziei.

în fotografie : pe aeroportul din 
Djakarta, la sosire.

Telefoto : Agerpres

sovieto-turc
în ceea ce privește relațiile so- 

vieto-turce, cele două părți „au 
constatat cu satisfacție că, aplicînd 
principiile independenței, integri
tății teritoriale, egalității în drep
turi, respectului reciproc, ele do
resc în mod sincer să dezvolte re
lații de bună vecinătate între ele“.

în comunicat se arată că, cu 
prilejul examinării relațiilor eco
nomice dintre Turcia și Uniunea 
Sovietică, s-a exprimat satisfacția 
față de desfășurarea schimbului re
ciproc de mărfuri în ultimul an și 
s-au stabilit măsuri pentru dezvol
tarea lor în viitor.

A. N. Kosîghin a acceptat invi
tația lui Suat Hayri Ürgüplü de a 
face o vizită oficială în Turcia.

O. N. u.

S. Ü. A. au renunțat 
la invocarea articolului 19

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
Luni s-a întrunit la New York 
„Comitetul celor 33“, însărcinat cu 
studierea problemelor legate de fi
nanțarea operațiunilor O.N.U. Lu- 
înd cuvîntul în fața membrilor co
mitetului, reprezentantul perma
nent al S.U.A. la O.N.U., Arthur 
Goldberg, a declarat că, avînd în 
vedere faptul că Adunarea Gene
rală a O.N.U. nu este dispusă să 
aplice prevederile articolului 19 din 
Carta O.N.U. împotriva acelor sta
te care refuză să contribuie la fi
nanțarea operațiunilor militare 
O.N.U. din Congo și Orientul Mij
lociu, guvernul american renunță 
la invocarea acestui articol, astfel 
ca viitoarea sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. să-și poată desfă
șura lucrările normal. După cum 
se știe, invocarea articolului 19 din 
Carta O.N.U. de către S.U.A. îm
potriva statelor care au refuzat să 
contribuie la finanțarea operațiu
nilor O.N.U. în Congo și Orientul 
Mijlociu a făcut ca ultima sesiune 
a Adunării Generale O.N.U. să 
nu-și poată desfășura activitatea 
în mod normal.

lor diplomatice între R.F.G. și Iz- 
rael a provocat numeroase proteste 
ale opiniei publice izraeliene. Tot
odată, ea a constituit cauza înrău
tățirii relațiilor Germaniei occiden
tale cu unele țări arabe.

SANTIAGO DE CHILE. Un pu
ternic uragan bîntuie în Chile de 
aproape o săptămînă, producînd 
pagube imense. Pînă în prezent, 
numărul mortilor este de 132, iar 
numărul persoanelor care au rămas 
fără locuințe — de peste 50 000. 
Guvernul a declarat 22 de provincii 
„zone de catastrofă". Una dintre 
cele mai grave tragedii s-a întîm- 
plat duminică cînd vijelia a smuls

Pregătiri pentru lansarea navei „Gemini—5“

La centrele spațiale din Statele Unite se fac ultimele pregătiri în 
vederea lansării, prevăzute pentru joi, a navei cosmice „Gemini-5", la 
bordul căreia se vor afla cosmonauta Gordon Cooper și Charles Con
rad. Cei doi cosmonauți vor fi plasați pe o orbită care va avea la apo
geu 270 km- iar la perigeu 161 km. In cursul celor 8 zile de zbor, cos- 
monauții vor încerca să modifice traiectoria cabinei spațiale, ca peri- 
geul acesteia să se ridice la 228 km. Dacă, totul se va desfășura potri
vit prevederilor, cosmonauții americani vor ameriza în Oceanul At
lantic la 27 august, la 500 mile sud-est de Insulele Bermude.

Manifestări 
ale unei 
calde 
prietenii

Duminică, ora 10. Aeroportul 
internațional Kemajoran este 
împodobit cu steagurile țărilor 
ai căror reprezentanți partici
pă la marea sărbătoare a po
porului indonezian. Pe cerul 
senin își face apariția avionul 
special românesc, escortat de 
o escadrilă de avioane cu 
reacție a forțelor aeriene indo
neziene. In întimpinarea oas
peților au venit președintele 
Indoneziei, Sukarno, și dr. Su- 
bandrio. Pe aeroport se află 
numeroși cetățeni, reprezen
tanți ai vieții publice.

In cinstea înaltului oaspete, 
sînt aliniate unități reprezen- 
tînd forțele armate.

Președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Române, Chivu 
Stoica, este întîmpinat la scara 
avionului de președintele Su
karno Cei doi oameni de stat 
își string puternic mîinile și 
schimbă cuvinte calde de salut. 
Președintele Sukarno prezintă 
oaspetelui pe membrii guver
nului, generali și ofițeri supe
riori veniți în întîmpinare. 
Președintele Consiliului de 
Stat prezintă președintelui Su
karno pe ministrul afacerilor 
externe. Corneliu Mănescu, și 
pe celelalte persoane care îl 
însoțesc. Se intonează imnuri
le de stat ale României și In
doneziei. în semn de salut ră
sună 21 de salve de tun, după 
ce comandantul unităților mi
litare prezintă raportul. Pre
ședintele. Consiliului de Stat, 
însoțit de președintele Sukar
no, trece în revistă unitățile 
militare. Sînt prezentați apoi 
membrii corpului diplomatic.

Coloana de mașini pornește 
spre reședința președintelui 
Sukarno, Palatul Merdeka. Pe 
scările palatului, potrivit tra
diției, tinere fete aruncă în 
calea oaspeților petale de tran
dafiri. După o scurtă convor
bire amicală, președintele Su
karno și ministrul de externe 
Subandrio și-au condus oas
peții la Palatul Negara.

Duminică după-amiază, oas
peții au depus o coroană de 
flori la cimitirul eroilor de la 
Kalibata Președintele Consi
liului de Stat a semnat apoi 
în cartea memorială. Oaspeții 
au presărat petale de flori 
pe mormintele eroilor căzuți 
în luptele pentru cucerirea 
și apărarea independenței In
doneziei. După, ceremonie, oas
peții români au făcut un tur al 
orașului.

+
Sîmbătă noaptea, avionul 

special a făcut o scurtă escală 
la Rangoon. Oaspeții români 
au fost salutați de V Țhi Han. 
ministrul afacerilor externe al 
Birmaniei, si alți reprezentanți 
ai guvernului.

G. SERAFIN
(Prin telefon).

de la debarcaderul portului Jane- 
queo un cuter cu 79 de ofițeri care 
s-au înecat.

DECLARAȚIA O.I.Z.

PRAGA. Secretariatul general al 
O.I.Z. a dat publicității o declara
ție în care cere ziariștilor din în
treaga lume să mobilizeze opinia 
publică, cu ajutorul tuturor mijloa
celor care le sînt accesibile, pentru 
a-și ridica glasul.în vederea înce
tării agresiunii americane din Viet
nam și Republica Dominicană. 
O.I.Z. face apel la ziariști ca ziua 
de 8 septembrie — zi de solidari
tate internațională — să se desfă
șoare sub semnul sprijinirii ziariș
tilor și popoarelor din Vietnam și 
Republica Dominicană.
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